
PA\797379PT.doc PE430.816v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Desenvolvimento Regional

2009/2166(INI)

24.11.2009

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão do Controlo Orçamental

sobre o Banco Europeu de Investimento (BEI) - Relatório Anual de 2008
(2009/2166(INI))

Relatora de parecer: Constanze Angela Krehl



PE430.816v01-00 2/3 PA\797379PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\797379PT.doc 3/3 PE430.816v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Controlo Orçamental,
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Acolhe com interesse o Relatório Anual de 2008 e, em particular, o Relatório de 
Actividades e de Responsabilidade Empresarial do Grupo BEI, que presta informações
sobre as acções empreendidas para atingir os objectivos estratégicos do Banco, em 
complemento e reforço dos objectivos das políticas da UE;

2. Observa que a Coesão e a Convergência Económica e Social e, designadamente, o pilar da 
convergência da política de coesão da UE constituem um dos objectivos essenciais do 
BEI;

3. Preza o contributo que o BEI deu ao objectivo da convergência, ao emprestar 21 mil 
milhões de euros, ou seja, 41% do total de empréstimos do BEI na UE, a projectos no 
âmbito da convergência;

4. Releva o valor acrescentado adveniente do empreendimento de acções concertadas com a 
Comissão e da abordagem do Banco no sentido de se prestar apoio adicional e de se 
induzir um efeito de alavanca às intervenções dos Fundos Estruturais;

5. Exorta o BEI a desenvolver, nos seus relatórios anuais, uma análise mais pormenorizada e 
metodologicamente harmonizada da aplicação dos instrumentos financeiros que 
completam as operações dos Fundos Estruturais; neste contexto, o Banco poderia explicar 
ao Parlamento o modo como funciona o Mecanismo de Financiamento da Partilha de 
Riscos, que criou conjuntamente com a Comissão; de particular relevância é a interacção 
entre este mecanismo, o financiamento ao abrigo do 7º Programa-Quadro de Investigação 
e os Fundos Estruturais;

6. Solicita que, de futuro, o relatório do BEI dê pormenores acerca dos grandes empréstimos 
que complementam os subsídios do FEDER concedidos às regiões que põem em prática 
programas tecnologicamente avançados, ou programas relacionados com o 
aprovisionamento de energias renováveis ou ecológicas;

7. Reconhece o importante papel que o BEI 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.


