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Alteração 46
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Ora, o artigo 209.° do TFUE, lido 
em conjugação com o artigo 208.° do 
TFUE, dispõe que o BEI contribui, nas 
condições previstas nos seus estatutos, 
para a aplicação das medidas necessárias 
para o prosseguimento dos objectivos da 
política da União em matéria de 
cooperação para o desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Referência ao TJCE, processo C-155/07, Parlamento - Conselho, acórdão de 6 de Novembro 
de 2008, relativo às obrigações do BEI ao abrigo do Tratado.

Alteração 47
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) Adicionalmente aos limites regionais, o 
mandato facultativo de 2 000 000 000 EUR 
deverá ser activado e atribuído como verba 
destinada a apoiar as operações de 
financiamento do BEI no âmbito da 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas em todas as regiões 
abrangidas pelo mandato. Com as suas 
competências especializadas e os seus 
recursos, o BEI pode contribuir, em estreita 
colaboração com a Comissão, para ajudar 
as autoridades públicas e o sector privado a 
lutarem contra o desafio das alterações 

(8) Adicionalmente aos limites regionais, o 
mandato facultativo de 2 000 000 000 EUR 
deverá ser activado e atribuído como verba 
destinada a apoiar as operações de 
financiamento do BEI no âmbito da 
atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas em todos os países
abrangidos pelo mandato ao executarem 
as obrigações que assumiram no âmbito 
do processo CQNUAC. Com as suas 
competências especializadas e os seus 
recursos, o BEI pode contribuir, em estreita 
colaboração com a Comissão, para ajudar 
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climáticas e a utilizarem da melhor forma 
possível o financiamento disponível. No 
caso dos projectos de atenuação e 
adaptação, os recursos do BEI deverão, 
sempre que possível, ser complementados 
com fundos concessionais disponíveis no 
orçamento da UE, através de uma 
combinação eficiente e coerente de 
subvenções e empréstimos para o 
financiamento das alterações climáticas no 
quadro da assistência externa da UE. 

as autoridades públicas e o sector privado a 
lutarem contra o desafio das alterações 
climáticas e a utilizarem da melhor forma 
possível o financiamento disponível. No 
caso dos projectos de atenuação e 
adaptação, os recursos do BEI deverão, 
sempre que possível, ser complementados 
com fundos concessionais disponíveis no 
orçamento da UE, através de uma 
combinação eficiente e coerente de 
subvenções e empréstimos para o 
financiamento das alterações climáticas no 
quadro da assistência externa da UE. O 
mandato facultativo não será considerado 
contribuição da UE ou dos seus Estados-
Membros para o financiamento de 
arranque rápido acordado na 
Conferência das Partes na Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas (UNFCCC COP), 
realizada em Copenhaga em Dezembro de 
2009.

Or. en

Justificação

Há que tornar claro que as operações do BEI visam ajudar os países elegíveis a respeitar os 
compromissos que assumiram em matéria de clima. Uma vez que os fundos do BEI são 
concedidos sob a forma de empréstimos, não devem ser considerados como uma contribuição 
da UE ou dos seus Estados-Membros para o cumprimento dos compromissos financeiros 
assumidos no âmbito da UNFCCC.

Alteração 48
George Sabin Cutaş

Proposta de decisão
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) Com vista a aumentar a coerência do 
mandato, recentrar ainda mais a actividade 
de financiamento externo do BEI no apoio 
às políticas da UE, e para máximo proveito 
dos beneficiários, a presente decisão 

(11) Com vista a aumentar a coerência do 
mandato, recentrar ainda mais a actividade 
de financiamento externo do BEI no apoio 
às políticas da UE, e para máximo proveito 
dos beneficiários, a presente decisão 
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deverá estipular ambiciosos objectivos 
horizontais no mandato, destinados às 
operações de financiamento do BEI em 
todos os países elegíveis, aproveitando 
assim as vantagens comparativas do BEI 
em domínios onde já tenha dado provas. 
Em todas as regiões abrangidas por esta 
decisão, o BEI deverá assim financiar 
projectos nos domínios da atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, das infra-estruturas sociais e
económicas (nomeadamente transportes, 
energias, incluindo energias renováveis, 
segurança energética, infra-estruturas 
ambientais, incluindo água e saneamento, 
bem como tecnologias da informação e 
comunicação (TIC)) e do desenvolvimento 
do sector privado local, em particular o 
apoio às pequenas e médias empresas 
(PME). Dentro destes domínios, a 
integração regional entre países parceiros, 
incluindo a integração económica entre os 
países em fase de pré-adesão, os países 
abrangidos pela política de vizinhança e a 
UE, deverá ser um objectivo inerente às 
operações de financiamento do BEI.

deverá estipular ambiciosos objectivos 
horizontais no mandato, destinados às 
operações de financiamento do BEI em 
todos os países elegíveis, aproveitando 
assim as vantagens comparativas do BEI 
em domínios onde já tenha dado provas. 
Em todas as regiões abrangidas por esta 
decisão, o BEI deverá assim financiar 
projectos nos domínios da atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, das infra-estruturas sociais e 
económicas (nomeadamente transportes, 
energias, incluindo energias renováveis, 
segurança energética, infra-estruturas 
ambientais, incluindo água e saneamento, 
bem como tecnologias da informação e 
comunicação (TIC)) e do desenvolvimento 
do sector privado local, em particular o 
apoio às pequenas e médias empresas 
(PME). Importa recordar que a melhoria 
do acesso das PME ao capital pode 
desempenhar um papel essencial de 
estímulo ao desenvolvimento económico e 
na luta contra o desemprego. Dentro 
destes domínios, a integração regional 
entre países parceiros, incluindo a 
integração económica entre os países em 
fase de pré-adesão, os países abrangidos 
pela política de vizinhança e a UE, deverá 
ser um objectivo inerente às operações de 
financiamento do BEI. O BEI pode apoiar 
a presença da UE em países terceiros 
através de investimento directo 
estrangeiro que contribua para a 
promoção de tecnologias e a transferência 
de conhecimentos, quer se trate de 
investimentos nessas áreas ou de 
investimentos por sua própria conta e 
risco.

Or. en
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Alteração 49
Jan Zahradil

Proposta de decisão
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) Com vista a aumentar a coerência do 
mandato, recentrar ainda mais a actividade 
de financiamento externo do BEI no apoio 
às políticas da UE, e para máximo proveito 
dos beneficiários, a presente decisão 
deverá estipular ambiciosos objectivos 
horizontais no mandato, destinados às 
operações de financiamento do BEI em 
todos os países elegíveis, aproveitando 
assim as vantagens comparativas do BEI 
em domínios onde já tenha dado provas. 
Em todas as regiões abrangidas por esta 
decisão, o BEI deverá assim financiar 
projectos nos domínios da atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, das infra-estruturas sociais e 
económicas (nomeadamente transportes, 
energias, incluindo energias renováveis, 
segurança energética, infra-estruturas 
ambientais, incluindo água e saneamento, 
bem como tecnologias da informação e 
comunicação (TIC)) e do desenvolvimento 
do sector privado local, em particular o 
apoio às pequenas e médias empresas 
(PME). Dentro destes domínios, a 
integração regional entre países parceiros, 
incluindo a integração económica entre os 
países em fase de pré-adesão, os países 
abrangidos pela política de vizinhança e a 
UE, deverá ser um objectivo inerente às 
operações de financiamento do BEI.

(11) Com vista a aumentar a coerência do 
mandato, recentrar ainda mais a actividade 
de financiamento externo do BEI no apoio 
às políticas da UE, e para máximo proveito 
dos beneficiários, a presente decisão 
deverá estipular ambiciosos objectivos 
horizontais no mandato, destinados às 
operações de financiamento do BEI em 
todos os países elegíveis, aproveitando 
assim as vantagens comparativas do BEI 
em domínios onde já tenha dado provas. 
Em todas as regiões abrangidas por esta 
decisão, o BEI deverá assim financiar 
projectos nos domínios da atenuação das 
alterações climáticas e adaptação às 
mesmas, das infra-estruturas sociais e 
económicas (nomeadamente transportes, 
energias, incluindo energias renováveis, 
investigação e desenvolvimento (I&D) em 
novas fontes de energia, segurança 
energética, infra-estruturas ambientais, 
incluindo água e saneamento, bem como 
tecnologias da informação e comunicação 
(TIC)) e do desenvolvimento do sector 
privado local, em particular o apoio às 
pequenas e médias empresas (PME) para 
aumentar o crescimento económico 
sustentável e a criação de postos de 
trabalho. Dentro destes domínios, a 
integração regional entre países parceiros, 
incluindo a integração económica entre os 
países em fase de pré-adesão, os países 
abrangidos pela política de vizinhança e a 
UE, deverá ser um objectivo inerente às 
operações de financiamento do BEI. O BEI 
deverá contribuir para o investimento 
directo estrangeiro nos países parceiros, 
inclusivamente no âmbito de parcerias 
público-privadas reciprocamente 
benéficas, com o objectivo de promover a 
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inovação e desenvolvimento nas áreas de 
projecto acima referidas.

Or. en

Justificação

A adaptação é um domínio político em que as circunstâncias locais devem ser especialmente 
tidas em conta e em que a eficácia dos intermediários financeiros é essencial. O BEI deve, 
portanto, certificar-se de que os intermediários financeiros são responsabilizados e 
transferem benefícios para os seus clientes, em conformidade com os objectivos de 
programação do BEI.

Alteração 50
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de envolver eficazmente as 
PME, o BEI deverá cooperar com as 
instituições financeiras intermediárias 
locais nos países elegíveis que 
comprovadamente tenham concedido
taxas de juro favoráveis aos seus clientes, 
de modo a avaliar se os projectos dos 
clientes correspondem às metas de 
desenvolvimento da UE e para dar um 
valor acrescentado em relação ao 
financiamento no mercado. As actividades 
dos intermediários financeiros em matéria 
de apoio às PME devem ser totalmente 
transparentes e ser regularmente 
notificadas ao BEI. 

Or. en

Justification

A adaptação é um domínio político em que as circunstâncias locais devem ser especialmente 
tidas em conta e em que a eficácia dos intermediários financeiros é essencial. O BEI deve, 
portanto, certificar-se de que os intermediários financeiros são responsabilizados e 
transferem benefícios para os seus clientes, em conformidade com os objectivos de 
programação do BEI.
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Alteração 51
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) No âmbito desta decisão, o BEI 
deverá intensificar a sua orientação para o 
desenvolvimento, em estreita colaboração 
com a Comissão e de acordo com os 
princípios do Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento. Tal deverá ser colocado 
em prática através de um conjunto de 
medidas concretas, em particular através 
do reforço da sua capacidade para avaliar 
os projectos em termos de aspectos sociais 
e de desenvolvimento, incluindo direitos 
humanos e riscos associados a conflitos, e 
da promoção de consultas locais. Além 
disso, deverá aumentar a ênfase dada a 
sectores onde tenha competências sólidas 
decorrentes de operações de financiamento 
dentro da UE e que permitirão prosseguir o 
desenvolvimento do respectivo país, como, 
por exemplo, infra-estruturas ambientais, 
incluindo água e saneamento, transportes 
sustentáveis e atenuação das alterações 
climáticas, em particular as energias 
renováveis. O BEI deverá também reforçar 
progressivamente a sua actividade de apoio 
à saúde e educação, bem como à adaptação 
às alterações climáticas, se necessário 
trabalhando em cooperação com outras 
instituições financeiras internacionais (IFI) 
e instituições bilaterais europeias de 
financiamento (IBEF). Este reforço exigirá 
o acesso a recursos concessionais e um 
progressivo aumento dos recursos humanos 
afectados às actividades externas do BEI. 
A actividade do BEI deverá também 
complementar os objectivos e prioridades 
da UE em termos de reforço da capacidade 

(13) No âmbito desta decisão, o BEI 
deverá intensificar a sua orientação e 
competências especializadas para o 
desenvolvimento, em estreita colaboração 
com a Comissão e em aplicação dos
princípios do Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento, bem como dos 
princípios da eficácia da ajuda 
enunciados na Declaração de Paris, de 
2005, e na Agenda de Acção de Accra, de 
2008. Tal deverá ser colocado em prática 
através de um conjunto de medidas 
concretas, em particular através do reforço 
da sua capacidade para avaliar os projectos 
em termos de aspectos sociais, ambientais
e de desenvolvimento, incluindo direitos 
humanos e riscos associados a conflitos, e 
da promoção de consultas locais. As 
consultas locais deverão fazer parte do 
processo de diligência do BEI, antes da 
aprovação dos projectos. Além disso, 
deverá aumentar a ênfase dada a sectores 
onde tenha competências sólidas 
decorrentes de operações de financiamento 
dentro da UE e que permitirão prosseguir o 
desenvolvimento do respectivo país, como, 
por exemplo, infra-estruturas ambientais, 
incluindo água e saneamento, transportes 
sustentáveis e atenuação das alterações 
climáticas, em particular as energias 
renováveis. O BEI deverá também reforçar 
progressivamente a sua actividade de apoio 
à saúde e educação, bem como à adaptação 
às alterações climáticas, se necessário 
trabalhando em cooperação com outras 
instituições financeiras internacionais (IFI) 
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institucional e reformas estruturais. Por 
fim, o BEI deverá definir indicadores de 
desempenho articulados com os aspectos 
de desenvolvimento dos projectos e os seus 
resultados.

e instituições bilaterais europeias de 
financiamento (IBEF). Este reforço exigirá 
o acesso a recursos concessionais e um 
progressivo aumento dos recursos humanos 
afectados às actividades externas do BEI. 
A actividade do BEI deverá também 
complementar os objectivos e prioridades 
da UE em termos de reforço da capacidade
institucional e reformas estruturais. Por 
fim, o BEI deverá definir indicadores de 
desempenho articulados com os aspectos 
de desenvolvimento dos projectos e os seus 
resultados.

Or. en

Justificação

Este aditamento visa reforçar o alinhamento do BEI com as políticas de desenvolvimento da 
UE e os 12 indicadores da Declaração de Paris para avaliação dos doadores em termos de 
eficácia da ajuda. 

Alteração 52
George Sabin Cutaş

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) O BEI apoiará a aprovação dos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio 2015 em todas as regiões onde 
está presente. 

Or. en
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Alteração 53
Jan Zahradil

Proposta de decisão
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) A actividade do BEI nos países 
vizinhos deverá decorrer no quadro da 
Política Europeia de Vizinhança, com a 
qual a UE pretende desenvolver uma 
relação especial com os países vizinhos 
com vista a criar uma zona de prosperidade 
e de boa vizinhança, assente nos valores da 
UE e caracterizada por relações estreitas e 
pacíficas baseadas na cooperação. Para 
alcançar estes objectivos, a UE e 
respectivos parceiros executam planos de 
acção bilaterais elaborados de comum 
acordo que definem várias prioridades, 
nomeadamente em relação a questões 
políticas e de segurança, assuntos 
comerciais e económicos, preocupações 
ambientais e integração das redes de 
transporte e de energia. A União para o 
Mediterrâneo, a Parceria Oriental e a 
Sinergia do Mar Negro são iniciativas 
multilaterais e regionais que vêm 
complementar a Política de Vizinhança 
Europeia, com vista a fomentar a 
cooperação entre a UE e o respectivo grupo 
de países parceiros vizinhos que enfrentam 
desafios comuns e/ou partilham um 
ambiente geográfico comum. A União para 
o Mediterrâneo apoia uma maior 
integração em termos de aspectos 
socioeconómicos, regionais e de 
solidariedade, o desenvolvimento 
sustentável e o desenvolvimento do 
conhecimento, sublinhando a necessidade 
de reforçar a cooperação financeira para 
apoiar projectos regionais e transnacionais. 
A Parceira Oriental visa criar as condições 
necessárias para acelerar a associação 
política e fomentar a integração económica 
entre a UE e os países parceiros do Leste. 
A Federação Russa e a UE gozam de uma 

(16) A actividade do BEI nos países 
vizinhos deverá decorrer no quadro da 
Política Europeia de Vizinhança, com a 
qual a UE pretende desenvolver uma 
relação especial com os países vizinhos 
com vista a criar uma zona de prosperidade 
e de boa vizinhança, assente nos valores da 
UE e caracterizada por relações estreitas e 
pacíficas baseadas na cooperação. Para 
alcançar estes objectivos, a União e 
respectivos parceiros executam planos de 
acção bilaterais elaborados de comum 
acordo que definem várias prioridades, 
nomeadamente em relação a questões 
políticas e de segurança, assuntos 
comerciais e económicos, preocupações 
ambientais e integração das redes de 
transporte e de energia, tal como o projecto 
de gasoduto Nabucco, que reveste 
particular interesse para a UE. A União 
para o Mediterrâneo, a Parceria Oriental e 
a Sinergia do Mar Negro são iniciativas 
multilaterais e regionais que vêm 
complementar a Política de Vizinhança 
Europeia, com vista a fomentar a 
cooperação entre a UE e o respectivo grupo 
de países parceiros vizinhos que enfrentam 
desafios comuns e/ou partilham um 
ambiente geográfico comum. A União para 
o Mediterrâneo apoia uma maior 
integração em termos de aspectos 
socioeconómicos, regionais e de 
solidariedade, o desenvolvimento 
sustentável e o desenvolvimento do 
conhecimento, sublinhando a necessidade 
de reforçar a cooperação financeira para 
apoiar projectos regionais e transnacionais. 
A Parceira Oriental visa criar as condições 
necessárias para acelerar a associação 
política e fomentar a integração económica 
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parceria estratégica abrangente, distinta da 
Política Europeia de Vizinhança e expressa 
em espaços comuns e roteiros. Esta 
parceria é complementada a nível 
multilateral pela Dimensão Setentrional 
que oferece um quadro de cooperação entre 
a UE, a Rússia, a Noruega e a Islândia. 

entre a UE e os países parceiros do Leste. 
A Federação Russa e a UE gozam de uma 
parceria estratégica abrangente, distinta da 
Política Europeia de Vizinhança e expressa 
em espaços comuns e roteiros. Esta 
parceria é complementada a nível 
multilateral pela Dimensão Setentrional 
que oferece um quadro de cooperação entre 
a UE, a Rússia, a Noruega e a Islândia.

Or. en

Alteração 54
Marielle De Sarnez

Proposta de decisão
Considerando 16 

Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 Alteração

(16) A actividade do BEI nos países 
vizinhos deverá decorrer no quadro da 
Política Europeia de Vizinhança, com a 
qual a UE pretende desenvolver uma 
relação especial com os países vizinhos 
com vista a criar uma zona de prosperidade 
e de boa vizinhança, assente nos valores da 
UE e caracterizada por relações estreitas e 
pacíficas baseadas na cooperação. Para 
alcançar estes objectivos, a UE e 
respectivos parceiros executam planos de 
acção bilaterais elaborados de comum 
acordo que definem várias prioridades, 
nomeadamente em relação a questões 
políticas e de segurança, assuntos 
comerciais e económicos, preocupações 
ambientais e integração das redes de 
transporte e de energia. A União para o
Mediterrâneo, a Parceria Oriental e a 
Sinergia do Mar Negro são iniciativas 
multilaterais e regionais que vêm 
complementar a Política de Vizinhança 
Europeia, com vista a fomentar a 
cooperação entre a UE e o respectivo grupo 
de países parceiros vizinhos que enfrentam 
desafios comuns e/ou partilham um 
ambiente geográfico comum. A União para 
o Mediterrâneo apoia uma maior 

(16) A actividade do BEI nos países 
vizinhos decorre no quadro da Política 
Europeia de Vizinhança, com a qual a UE 
pretende desenvolver uma relação especial 
com os países vizinhos com vista a criar 
uma zona de prosperidade e de boa 
vizinhança, assente nos valores da UE e 
caracterizada por relações estreitas e 
pacíficas baseadas na cooperação. Para 
alcançar estes objectivos, a UE e 
respectivos parceiros executam planos de 
acção bilaterais elaborados de comum 
acordo que definem várias prioridades, 
nomeadamente em relação a questões 
políticas e de segurança, assuntos 
comerciais e económicos, preocupações 
ambientais e de ordem social e integração 
das redes de transporte e de energia. A 
União para o Mediterrâneo, a Parceria 
Oriental e a Sinergia do Mar Negro são 
iniciativas multilaterais e regionais que 
vêm complementar a Política de 
Vizinhança Europeia, com vista a fomentar 
a cooperação entre a UE e o respectivo 
grupo de países parceiros vizinhos que 
enfrentam desafios comuns e/ou partilham 
um ambiente geográfico comum. A União 
para o Mediterrâneo apoia uma maior 
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integração em termos de aspectos 
socioeconómicos, regionais e de 
solidariedade, o desenvolvimento 
sustentável e o desenvolvimento do 
conhecimento, sublinhando a necessidade 
de reforçar a cooperação financeira para 
apoiar projectos regionais e transnacionais. 
A Parceira Oriental visa criar as condições 
necessárias para acelerar a associação 
política e fomentar a integração económica 
entre a UE e os países parceiros do Leste. 
A Federação Russa e a UE gozam de uma 
parceria estratégica abrangente, distinta da 
Política Europeia de Vizinhança e expressa 
em espaços comuns e roteiros. Esta 
parceria é complementada a nível 
multilateral pela Dimensão Setentrional 
que oferece um quadro de cooperação entre 
a UE, a Rússia, a Noruega e a Islândia. 

integração em termos de aspectos 
socioeconómicos, regionais e de 
solidariedade, o desenvolvimento 
sustentável e o desenvolvimento do 
conhecimento, sublinhando a necessidade 
de reforçar a cooperação financeira para 
apoiar projectos regionais e transnacionais 
e de apoio às PME. A Parceira Oriental 
visa criar as condições necessárias para 
acelerar a associação política e fomentar a 
integração económica entre a UE e os 
países parceiros do Leste. A Federação 
Russa e a UE gozam de uma parceria 
estratégica abrangente, distinta da Política 
Europeia de Vizinhança e expressa em 
espaços comuns e roteiros. Esta parceria é 
complementada a nível multilateral pela 
Dimensão Setentrional que oferece um 
quadro de cooperação entre a UE, a Rússia, 
a Noruega e a Islândia.

Or. fr

Alteração 55
Marielle De Sarnez

Proposta de decisão
Considerando 18 

Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 Alteração

(18) O BEI deverá ser activo na Ásia tanto 
nas dinâmicas economias emergentes como 
em países menos prósperos. Nesta região 
muito diversificada, a UE está a aprofundar 
as suas parcerias estratégicas com a China 
e a Índia, e as negociações relativas a 
novas parcerias e acordos de comércio 
livre com os países do Sudeste Asiático 
estão a progredir. Ao mesmo tempo, a 
cooperação em termos de desenvolvimento 
mantém-se numa posição cimeira na 
agenda da UE com a Ásia; a estratégia de 
desenvolvimento da UE para a região 
asiática tem como objectivo erradicar a 
pobreza através do apoio a um crescimento 

(18) O BEI deverá ser activo na Ásia tanto 
nas dinâmicas economias emergentes como 
em países menos prósperos. Nesta região 
muito diversificada, a UE está a aprofundar 
as suas parcerias estratégicas com a China 
e a Índia, e as negociações relativas a 
novas parcerias e acordos de comércio 
livre com os países do Sudeste Asiático 
estão a progredir. No entanto, estas 
negociações deveriam ter em conta o 
princípio da reciprocidade e os riscos de 
dumping social, sanitário e ambiental. Ao 
mesmo tempo, a cooperação em termos de 
desenvolvimento mantém-se numa posição 
cimeira na agenda da UE com a Ásia; a 
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económico sustentável alargado, da 
promoção de um ambiente e condições 
favoráveis ao comércio e à integração 
dentro da região, do reforço à governação, 
do aumento da estabilidade política e 
social, bem como do apoio à concretização 
dos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio de 2015. As políticas estão a ser 
aplicadas em conjunto para combater 
desafios comuns, tais como as alterações 
climáticas, o desenvolvimento sustentável, 
a segurança e estabilidade, a governação e 
os direitos humanos, bem como a 
prevenção de catástrofes naturais e 
humanas e a resposta às mesmas.

estratégia de desenvolvimento da UE para 
a região asiática tem como objectivo 
erradicar a pobreza através do apoio a um 
crescimento económico sustentável 
alargado, da promoção de um ambiente e 
condições favoráveis ao comércio e à 
integração dentro da região, do reforço à 
governação, do aumento da estabilidade 
política e social, bem como do apoio à 
concretização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio de 2015. As 
políticas estão a ser aplicadas em conjunto 
para combater desafios comuns, tais como 
as alterações climáticas, o desenvolvimento 
sustentável, a segurança e estabilidade, a 
governação e os direitos humanos, bem 
como a prevenção de catástrofes naturais e 
humanas e a resposta às mesmas.

Or. fr

Alteração 56
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Considerando 25 

Texto da Comissão Alteração

(25) A Comissão deverá estudar o 
desenvolvimento de uma «plataforma de 
cooperação e desenvolvimento da UE» de 
forma a optimizar o funcionamento dos 
mecanismos que permitam combinar 
subvenções e empréstimos nas regiões 
externas. Durante as suas reflexões, a 
Comissão deverá consultar o BEI, bem 
como as outras instituições multilaterais e 
bilaterais de financiamento da Europa. 
Uma plataforma deste tipo permitirá 
continuar a promover acordos de confiança 
mútua com base na vantagem comparativa 
das diversas instituições ao mesmo tempo 
que respeitará o papel e as prerrogativas 
das instituições da UE na execução do 

(25) A Comissão deverá estudar o 
desenvolvimento de uma «plataforma de 
cooperação e desenvolvimento da UE» de 
forma a optimizar o funcionamento dos 
mecanismos que permitam combinar 
subvenções e empréstimos nas regiões 
externas. Durante as suas reflexões, a 
Comissão deverá consultar o BEI, bem 
como as outras instituições multilaterais e 
bilaterais de financiamento da Europa, o 
Parlamento Europeu e as organizações da 
sociedade civil. Uma plataforma deste tipo 
permitirá continuar a promover acordos de 
confiança mútua com base na vantagem 
comparativa das diversas instituições ao 
mesmo tempo que respeitará o papel e as 
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orçamento da UE e dos empréstimos do 
BEI.

prerrogativas das instituições da UE na 
execução do orçamento da UE e dos 
empréstimos do BEI.

Or. en

Alteração 57
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. As operações de financiamento do 
BEI efectuadas com a garantia concedida 
ao BEI pela União nos países em 
desenvolvimento deverão ter como 
objectivo primeiro a redução e, a longo
prazo, a erradicação da pobreza. As 
operações de financiamento do BEI 
efectuadas com a garantia concedida ao 
BEI pela União em países terceiros que 
não sejam países em desenvolvimento 
deverão ser coerentes com a política de 
desenvolvimento da União e ser realizadas 
no âmbito dos princípios e objectivos da 
sua acção externa.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflecte a dupla base jurídica - artigos 209.º e 212.º do TFUE - para 
evitar um ulterior recurso junto do Tribunal de Justiça Europeu (Tribunal de Justiça Europeu 
no processo C-155/07, Parlamento v. Conselho, acórdão de 6 de Novembro de 2008).
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Alteração 58
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O mandato para as alterações climáticas 
deve abranger as operações de 
financiamento do BEI em todos os países 
abrangidos pela presente decisão, se as 
operações de financiamento do BEI se 
coadunarem com o principal objectivo 
político da UE de combater as alterações 
climáticas, apoiando projectos
relacionados com a atenuação das 
alterações climáticas e com a adaptação 
às mesmas, contribuindo assim para o 
objectivo global da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (CQNUAC), especialmente na 
medida em que evitam ou reduzem as 
emissões de gases com efeito de estufa nos 
domínios das energias renováveis, 
eficiência energética e transportes 
sustentáveis, ou aumentam a resistência a 
impactos negativos provocados por 
alterações climáticas em países, sectores e 
comunidades vulneráveis. O mandato para 
as alterações climáticas deve ser executado 
em estreita cooperação com a Comissão, 
combinando financiamento do BEI com 
fundos orçamentais da UE sempre que 
possível e apropriado.

4. O mandato para as alterações climáticas 
deve abranger as operações de 
financiamento do BEI em todos os países 
abrangidos pela presente decisão, se as 
operações de financiamento do BEI se 
coadunarem com o principal objectivo 
político da União de combater as alterações 
climáticas, apoiando os países na 
implementação dos compromissos que 
assumiram em matéria de atenuação das 
alterações climáticas ao abrigo da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre as Alterações Climáticas 
(CQNUAC), especialmente na medida em 
que evitam ou reduzem as emissões de 
gases com efeito de estufa nos domínios 
das energias renováveis, eficiência 
energética e transportes sustentáveis, ou 
aumentam a resistência a impactos 
negativos provocados por alterações 
climáticas em países, sectores e 
comunidades vulneráveis. O mandato para 
as alterações climáticas deve ser executado 
em estreita cooperação com a Comissão, 
combinando financiamento do BEI com 
fundos orçamentais da UE sempre que 
possível e apropriado. O mandato 
facultativo não será considerado 
contribuição da UE ou dos seus 
Estados-Membros para o financiamento 
de arranque rápido acordado na 
Conferência das Partes na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas (UNFCCC 
COP), realizada em Copenhaga em 
Dezembro de 2009. Os projectos que 
produzam créditos de carbono não serão 
elegíveis para apoio no âmbito do 
mandato facultativo.
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Or. en

Justificação

Os empréstimos do BEI não devem ser considerados contribuição da UE para o cumprimento 
dos compromissos financeiros que assumiu em Copenhaga. Importa excluir explicitamente a 
contagem dupla de projectos geradores de créditos de carbono.

Alteração 59
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de maximizar os efeitos de 
mitigação das alterações climáticas, o 
BEI definirá critérios de "tecnologias 
limpas", que os projectos deverão 
satisfazer para serem elegíveis para 
financiamento, ao abrigo do mandato 
para as alterações climáticas. Os critérios 
deverão em princípio nortear-se pela 
eficiência energética, o baixo nível de
emissões, o fornecimento sustentável de 
energia, e excluir o apoio a toda e 
qualquer tecnologia de aprovisionamento 
energético com base na energia nuclear e 
nos combustíveis fósseis. 

Or. en

Justification

A fim de maximizar os efeitos de atenuação das alterações climáticas, é fundamental que o 
BEI preveja critérios adequados para o que considera "tecnologias limpas".  O 
financiamento no âmbito das alterações climáticas deve ser dirigido para a eficiência 
energética e a energias verdadeiramente renováveis.
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Alteração 60
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Artigo 3 - n.º 1 - alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) atenuação das alterações climáticas e 
adaptação às mesmas, como definido no 
n.º 4 do artigo 2.º;

(a) projectos de atenuação das alterações 
climáticas que contribuam para respeitar 
os compromissos assumidos pelos países 
no âmbito do UNFCCC e que preencham 
os critérios de "tecnologias limpas", em 
conformidade com o disposto no n.º 4 do 
artigo 2.º;

Or. en

Justificação

O financiamento no âmbito das alterações climáticas deve ser dirigido para a eficiência 
energética e a energias verdadeiramente renováveis.

Alteração 61
George Sabin Cutaş

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O BEI deve aumentar progressivamente
a sua actividade em sectores sociais, como 
a saúde e educação.

3. O BEI deve aumentar a sua actividade 
em sectores sociais, tendo em vista a 
realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

Or. en
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Alteração 62
Iuliu Winkler

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O BEI deve aumentar progressivamente 
a sua actividade em sectores sociais, como 
a saúde e educação.

3. O BEI deve aumentar progressivamente 
a sua actividade em sectores sociais, como 
a saúde e educação, bem como em matéria 
de reforço da capacidade administrativa e 
da eficácia das autoridades locais.

Or. en

Justificação

A boa governação é essencial para o desenvolvimento económico, e o reforço da capacidade 
das autoridades locais também deve ser incluído no mandato geral externo do BEI.

Alteração 63
Marielle De Sarnez

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3 

Anexo II – ponto 2 – parágrafo 3 Alteração

3. O BEI deve aumentar progressivamente 
a sua actividade em sectores sociais, como 
a saúde e educação.

3. O BEI deve aumentar progressivamente 
a sua actividade em sectores sociais, como 
a saúde, a educação e a luta contra o 
desemprego.

Or. fr

Alteração 64
Yannick Jadot

Proposta de decisão
 Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A coerência das operações de 
financiamento do BEI com os objectivos 

2. A coerência das operações de 
financiamento do BEI com os objectivos 
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de política externa da UE deve ser 
controlada em conformidade com o artigo 
10.º.

de política externa da UE deve ser 
controlada em conformidade com o artigo 
10.º. O BEI deverá desenvolver 
indicadores de desempenho para os 
aspectos relativos ao desenvolvimento, ao 
ambiente e aos direitos humanos dos 
projectos financiados, e para os 
indicadores previstos na Declaração de 
Paris sobre a Eficácia da Ajuda, a fim de 
facilitar o controlo.

Or. en

Justificação

Este aditamento visa reforçar o alinhamento do BEI com os objectivos políticos da UE e os 
12 indicadores da Declaração de Paris para avaliação dos doadores em termos de eficácia 
da ajuda.

Alteração 65
Yannick Jadot

Proposta de decisão
 Artigo 6 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O BEI deve proceder a todas as devidas 
diligências no que diz respeito aos aspectos 
relacionados com o desenvolvimento dos 
projectos abrangidos pela garantia da UE. 
As regras de funcionamento do BEI devem 
incluir as disposições necessárias para a 
avaliação do impacto ambiental e social 
dos projectos e dos aspectos relacionados 
com os direitos humanos, de forma a 
garantir que só os projectos com 
viabilidade económica, financeira, 
ambiental e social sejam apoiados no 
âmbito da presente decisão. 

1. O BEI deve proceder a todas as devidas 
diligências, incluindo a consulta pública a 
nível local, no que diz respeito aos 
aspectos relacionados com o 
desenvolvimento dos projectos abrangidos 
pela garantia da UE antes da aprovação 
dos projectos, incluindo, de forma 
adequada, a actividade de empréstimo dos 
intermediários financeiros.  As regras de 
funcionamento do BEI devem incluir as 
disposições necessárias para a avaliação do 
impacto ambiental e social dos projectos e 
dos aspectos relacionados com os direitos 
humanos, de forma a garantir que só os 
projectos com viabilidade económica, 
financeira, ambiental e social sejam 
apoiados no âmbito da presente decisão. 

Or. en
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Alteração 66
Yannick Jadot

Proposta de decisão
 Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para além da avaliação ex-ante dos 
aspectos relacionados com o 
desenvolvimento, o BEI deve intensificar 
o seu controlo durante a execução do 
projecto, nomeadamente em relação ao 
impacto deste último em termos de 
desenvolvimento.

2. Para além da avaliação ex-ante dos 
aspectos relacionados com o 
desenvolvimento, o BEI deve proceder a 
um controlo cuidadoso durante a execução 
do projecto, nomeadamente em relação ao 
impacto deste último em termos de 
desenvolvimento, de ambiente e de 
direitos humanos. O controlo deverá 
incluir o desempenho dos intermediários 
financeiros. Os resultados do controlo 
deverão ser regularmente divulgados ao 
público.

Or. en

Alteração 67
Yannick Jadot

Proposta de decisão
Artigo 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A 
Participação do público e divulgação da 

informação 
1. O BEI, juntamente com o promotor do 
projecto, deve participar activamente na 
organização da consulta pública sobre os 
aspectos de desenvolvimento, ambientais e 
sociais do projecto.  O BEI deve 
identificar os grupos da população 
afectados pelo projecto que financia. O 
BEI deve assegurar que a população local 
seja oportunamente informada sobre 
todas as questões essenciais relacionadas 
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com as operações do BEI. Devem ser 
estabelecidos mecanismos de 
apresentação de queixas, os quais devem 
encontrar-se acessíveis ao longo da 
execução das operações do BEI.

2. O BEI zelará por que os documentos 
relativos a projectos para os quais 
beneficia de garantia da UE estejam 
directamente acessíveis ao público, em 
suporte electrónico ou através de um 
registo, de acordo com as suas regras. A 
informação a disponibilizar e a divulgar 
deve ser actualizada sempre que adequado 
e incluir:

- Descrição/síntese do projecto
- Relatórios de avaliação dos projectos 
(avaliação do impacto ambiental, social e 
em termos de direitos humanos e de 
desenvolvimento do projecto)  
- Convenções e condições relativas aos 
aspectos dos projectos relacionados com 
o ambiente, o desenvolvimento e os 
direitos humanos
- Relatórios de controlo sobre os aspectos 
de desenvolvimento, ambientais e sociais 
dos projectos

Relatórios de avaliação ex-post sobre a 
contribuição dos projectos para o 
desenvolvimento económico, a 
erradicação da pobreza, a protecção do 
ambiente e o reforço dos direitos 
humanos. 

Or. en
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Alteração 68
Jan Zahradil

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do disposto no n.º 1, o BEI 
deve apresentar à Comissão relatórios 
anuais sobre as suas operações de 
financiamento realizadas no âmbito da 
presente decisão a nível de projecto, sector, 
região e país e sobre o cumprimento dos 
objectivos estratégicos e de política externa 
da UE, incluindo a cooperação com a 
Comissão, outras instituições financeiras 
internacionais e instituições bilaterais.

2. Para efeitos do disposto no n.º 1, o BEI 
deve apresentar à Comissão relatórios 
anuais sobre as suas operações de 
financiamento realizadas no âmbito da 
presente decisão a nível de projecto, sector, 
região e país e sobre o cumprimento dos 
objectivos estratégicos e de política externa 
da UE, incluindo a cooperação com a 
Comissão, outras instituições financeiras 
internacionais e instituições bilaterais. 
Todo e qualquer acordo concluído entre o 
BEI e outras IFI ou instituições bilaterais 
no âmbito das operações financeiras 
decorrentes da presente decisão deve ser 
notificado ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho como parte do relatório que a 
Comissão transmite anualmente, como 
referido no artigo 10.º da presente 
decisão.

Or. en

Alteração 69
Jan Zahradil

Proposta de decisão
Artigo 14.º 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresentará um relatório final 
sobre a aplicação da presente decisão até 
31 de Outubro de 2014.

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório final 
sobre a aplicação da presente decisão até 
31 de Outubro de 2014.

Or. en
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