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Alteração 1
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

1-A. Elogia a elevada relação de 
adequação de capital do BEI e enaltece a 
sua cultura em matéria de concessão de 
bónus;  à luz das crises recentes no sector 
bancário em geral, considera que o BEI 
poderia constituir um modelo de gestão 
para o referido sector;

Or. en

Alteração 2
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Exorta o BEI a garantir um 
financiamento privilegiado dos projectos 
com um elevado valor social e ambiental;  
solicita ainda ao BEI que melhore as 
diligências no sentido de garantir que os 
seus empréstimos de investimento não 
financiem senão projectos de interesse 
comum para vários Estados-Membros que 
não possam ser integralmente financiados 
em condições razoáveis pelos outros meios 
referidos nas alíneas b) e c) do artigo 
309.º do Tratado e no artigo 18.º do 
respectivo Estatuto; 

Or. en
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Alteração 3
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

6-A. Solicita ao BEI que reforce os seus 
empréstimos destinados à eficiência 
energética e a projectos ligados às 
energias renováveis nas regiões da 
convergência;  exorta o BEI a 
desempenhar também um papel de relevo 
na transição para uma economia de baixo 
carbono e a adoptar um plano para a 
eliminação progressiva dos empréstimos 
concedidos aos combustíveis fósseis, em 
conformidade com a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 29 de Novembro 
de 2007, sobre comércio e alterações 
climáticas 1, cujo ponto 29 "requer a 
interrupção imediata de todas as ajudas 
públicas, concedidas através de agências 
de crédito à exportação e de bancos de 
investimento públicos, a projectos 
centrados em combustíveis fósseis, bem 
como a realização de esforços redobrados 
para acelerar a transferência de energias 
renováveis e de tecnologias baseadas na 
eficiência energética";

Or. en

Alteração 4
Seán Kelly

Projecto de parecer
N.º 7

Projecto de parecer Alteração

7. Reconhece o importante papel que o BEI 7. Reconhece o importante papel que o BEI 

                                               
1 JO C 297 E, 20.11.2008, p. 193.
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tem vindo a desempenhar no apoio às PME 
durante a crise financeira; observa, neste 
contexto, que, a pedido dos accionistas do 
BEI, foram cativados 30 mil milhões de 
euros para empréstimos às PME no período 
2008-2011 e que metade dessas verbas 
foram disponibilizadas em 2008 e 2009; 
reconhece, por fim, o efeito de alavanca 
inerente ao facto de que, por cada euro 
emprestado pelo BEI a um parceiro 
financeiro, a entidade em causa tem de 
demonstrar que concedeu dois euros de 
empréstimo às PME.

tem vindo a desempenhar no apoio às PME 
durante a crise financeira; observa, neste 
contexto, que, a pedido dos accionistas do 
BEI, foram cativados 30 mil milhões de 
euros para empréstimos às PME no período 
2008-2011 e que metade dessas verbas 
foram disponibilizadas em 2008 e 2009; 
reconhece, por fim, o efeito de alavanca 
inerente ao facto de que, por cada euro 
emprestado pelo BEI a um parceiro 
financeiro, a entidade em causa tem de 
demonstrar que concedeu dois euros de 
empréstimo às PME; salienta, porém, a 
importância da manutenção de elevados
níveis de supervisão, a fim de garantir que 
os parceiros do sector financeiro não 
acumulem créditos do BEI para 
estabilizarem as suas próprias balanças de 
pagamentos;

Or. en

Alteração 5
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Relembra as recomendações contidas 
na sua Resolução, de 25 de Março de 
2009, sobre os relatórios anuais do Banco 
Europeu de Investimento e do Banco 
Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento para 20071 , cujo ponto 
8 "insta o BEI a acompanhar mais de 
perto e a tornar transparente a natureza e 
o destino final dos seus empréstimos 
globais de apoio às PME";  exorta o BEI 
a reforçar a transparência dos 
empréstimos concedidos através de 
intermediários financeiros e a estabelecer 
condições de financiamento claras para 

                                               
1 Textos Aprovados, P6_TA(2009)0185.
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os intermediários financeiros e critérios 
de eficácia para os empréstimos; insta o 
BEI, para além disso, a comunicar 
anualmente informações sobre a 
concessão de empréstimos às PME, 
incluindo uma avaliação das respectivas 
acessibilidade e eficácia;

Or. en

Alteração 6
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-B. Solicita ao BEI que harmonize os 
seus empréstimos às PME com as 
dotações dos Fundos Estruturais nas 
regiões da convergência e assegure um 
apoio equilibrado em relação aos 
diferentes tipos de PME; 

Or. en

Alteração 7
Heide Rühle

Projecto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-C. Solicita ao BEI que comunique os 
resultados dos seus empréstimos 
concedidos ao abrigo do Plano de 
Recuperação Económica Europeia, em 
especial, no que diz respeito à respectiva 
eficácia na diminuição das emissões de 
gases com efeito de estufa;
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Or. en


