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1.7.2020 A9-0081/4

Alteração 4
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Destaca a importância das 
atividades do BEI, enquanto banco da 
União, no que respeita ao aumento dos 
atuais níveis de investimento na UE, que 
permanecem abaixo das médias históricas e 
são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de 
sustentabilidade, económicas, as ambições 
sociais e de criação de emprego ou para 
alcançar a coesão regional, a inovação e a 
competitividade a nível da UE, bem como 
ao financiamento a nível local, 
designadamente pelos municípios, que 
respondam às necessidades dos cidadãos;

1. Toma nota das atividades do BEI, 
enquanto banco dos Estados-Membros, no 
que respeita ao aumento dos atuais níveis 
de investimento na UE, que permanecem 
abaixo das médias históricas para os 
objetivos em matéria de sustentabilidade, 
economia, ambições sociais e criação de 
emprego e dos níveis necessários para 
alcançar a coesão regional, a inovação e a 
competitividade a nível da UE, bem como 
ao financiamento a nível local, 
designadamente pelos municípios, que 
respondam às necessidades dos cidadãos;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/5

Alteração 5
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

6-A. Insta o BEI a ter em conta as 
características específicas das regiões 
ultraperiféricas em termos de PIB, nível 
de desenvolvimento, estrutura dos setores 
económicos, mercados onde as PME 
operam e acesso das PME ao 
financiamento;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/6

Alteração 6
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Insta o BEI a dar destaque às 
consultas com todas as partes 
interessadas afetadas pelos seus 
projetos, nomeadamente as 
comunidades locais, a sociedade civil e 
o público;

11. Insta o BEI a dar destaque às consultas 
com todas as partes interessadas afetadas 
pelos seus projetos, nomeadamente as 
comunidades locais, a sociedade civil e o 
público, assim como os bancos 
nacionais de desenvolvimento 
económico;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/7

Alteração 7
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Observa que, em 2018, o BEI 
assinou contratos de financiamento para 
101 novos projetos fora da UE, com 
financiamento aprovado no total de 
9,05 mil milhões de euros, permitindo 
investimentos no valor total de 41 mil 
milhões de euros, com um nível recorde de 
empréstimos para a ação climática e 
infraestruturas sociais e económicas;

57. Observa que, em 2018, o BEI 
assinou contratos de financiamento para 
101 novos projetos fora da UE, com 
financiamento aprovado no total de 
9,05 mil milhões de euros, permitindo 
investimentos no valor total de 41 mil 
milhões de euros, com um nível recorde de 
empréstimos para a ação climática e 
infraestruturas sociais e económicas; insta 
o Bei a cessar todas as atividades 
relacionadas com o financiamento fora da 
UE;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/8

Alteração 8
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 63

Proposta de resolução Alteração

63. Entende que o BEI deve reforçar o 
acompanhamento dos projetos e melhorar a 
sua comunicação de informações e a sua 
avaliação dos resultados reais alcançados e 
a análise dos verdadeiros impactos 
económicos, sociais e ambientais; sugere, 
por conseguinte, o aumento do pessoal 
local em países parceiros;

63. Entende que o BEI deve reforçar o 
acompanhamento dos projetos e melhorar a 
sua comunicação de informações e a sua 
avaliação dos resultados reais alcançados e 
a análise dos verdadeiros impactos 
económicos, sociais e ambientais; sugere, 
por conseguinte, o aumento do pessoal 
local em países parceiros; observa que os 
projetos com uma avaliação negativa, 
como o projeto de exploração mineira na 
República Democrática do Congo, não 
devem repetir-se;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/9

Alteração 9
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 65-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

65-A. Lamenta o facto de os empréstimos 
concedidos pelo BEI à Turquia, um país 
que não respeita vários dos princípios 
fundamentais da liberdade e da 
democracia, terem alcançado os 
385,8 milhões de euros em 2018, e 
constata com preocupação que, desde 
2000, foram emprestados mais de 28,9 mil 
milhões de euros à Turquia;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/10

Alteração 10
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 73

Proposta de resolução Alteração

73. Recorda que os mesmos princípios 
de responsabilização e transparência se 
devem aplicar a todos os organismos da 
UE8; insiste em que o papel económico 
reforçado do Grupo BEI e o aumento da 
sua capacidade de investimento e utilização 
do orçamento da UE para garantir as suas 
operações sejam indissociáveis do respeito 
pelos princípios da transparência, 
responsabilidade e responsabilização 
relativamente às suas operações 
económicas, à sua utilização da garantia 
orçamental da UE, à adicionalidade das 
operações do BEI e a eventuais planos 
futuros para uma filial de desenvolvimento 
no BEI; apela a uma tomada de decisões 
transparente e a uma estreita colaboração 
com as instituições da UE, a fim de 
assegurar a coerência e a credibilidade dos 
objetivos estabelecidos; observa que a 
política de transparência do Grupo BEI se 
baseia na presunção de divulgação e 
recorda ao BEI as suas obrigações legais ao 
abrigo da Convenção de Aarhus sobre o 
acesso à informação, participação do 
público no processo de tomada de decisão 
e acesso à justiça em matéria de ambiente 
na UE;

__________________
8 Tal como recordou o Tribunal de Contas 
Europeu em 2018.

73. Recorda que os mesmos princípios 
de responsabilização e transparência se 
devem aplicar a todos os organismos da 
UE8; insiste em que o papel económico 
reforçado do Grupo BEI e o aumento da 
sua capacidade de investimento e utilização 
do orçamento da UE para garantir as suas 
operações sejam indissociáveis do respeito 
pelos princípios da transparência, 
responsabilidade e responsabilização 
relativamente às suas operações 
económicas, à sua utilização da garantia 
orçamental da UE, à adicionalidade das 
operações do BEI e a eventuais planos 
futuros para uma filial de desenvolvimento 
no BEI; apela a uma tomada de decisões 
transparente e a uma estreita colaboração 
com as instituições da UE, a fim de 
assegurar a coerência e a credibilidade dos 
objetivos estabelecidos; observa que a 
política de transparência do Grupo BEI se 
baseia na presunção de divulgação e 
recorda ao BEI as suas obrigações legais ao 
abrigo da Convenção de Aarhus sobre o 
acesso à informação, participação do 
público no processo de tomada de decisão 
e acesso à justiça em matéria de ambiente 
na UE; apela à publicação atempada das 
atas das reuniões do Conselho de 
Administração do BEI;
__________________
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8 Tal como recordou o Tribunal de Contas 
Europeu em 2018.
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1.7.2020 A9-0081/11

Alteração 11
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 76-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

76-A. Observa com preocupação o 
aumento constante das despesas 
administrativas, principalmente 
resultantes do aumento dos custos 
relacionados com o pessoal; solicita ao 
BEI que exerça uma disciplina de custos e 
que preserve a flexibilidade e a eficiência 
da sua estrutura de gestão;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/12

Alteração 12
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 80

Proposta de resolução Alteração

80. Apela à revisão do quadro 
regulamentar relativo às obrigações do 
dever de diligência do BEI, nomeadamente 
no sentido de reforçar as suas condições 
contratuais relativamente aos seus clientes, 
por exemplo em matéria de fraude e 
corrupção;

80. Apela à revisão do quadro 
regulamentar relativo às obrigações do 
dever de diligência do BEI, nomeadamente 
no sentido de reforçar as suas condições 
contratuais relativamente aos seus clientes, 
por exemplo em matéria de fraude e 
corrupção; solicita o estabelecimento de 
uma lista oficial de intermediários 
financeiros, com os quais o BEI seja 
proibido de operar;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/13

Alteração 13
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 82

Proposta de resolução Alteração

82. Insta o BEI a reforçar as suas 
obrigações de dever de diligência, em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de luta contra o branqueamento de 
capitais, e a proporcionar um quadro 
regulamentar completo que permita ao 
Banco impedir eficazmente o 
envolvimento em atividades ilegais e 
assegurar um regime de sanções adequado 
em caso de incumprimento do direito da 
UE;

82. Insta o BEI a reforçar as suas 
obrigações de dever de diligência, em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de luta contra o branqueamento de 
capitais, e a proporcionar um quadro 
regulamentar completo que permita ao 
Banco impedir eficazmente o 
envolvimento em atividades ilegais e 
assegurar um regime de sanções adequado 
em caso de incumprimento do direito da 
UE; salienta as dificuldades na aplicação 
das normas da UE em matéria de 
branqueamento de capitais a países 
terceiros;

Or. en
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1.7.2020 A9-0081/14

Alteração 14
Hélène Laporte
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0081/2020
David Cormand
Atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento – relatório anual de 2019
(2019/2126(INI))

Proposta de resolução
N.º 84

Proposta de resolução Alteração

84. Regista que o BEI dispõe de uma 
Política Antifraude e de um gabinete 
independente que se dedica a investigar 
alegações de fraude denunciadas a nível 
interno ou externo; insta o BEI a ponderar 
a atualização dessa política, a fim de 
melhorar o seu quadro antifraude e 
assegurar recursos adequados, 
especialmente tendo em conta o importante 
papel que o BEI desempenha na execução 
de políticas da UE, como o InvestEU e o 
Pacto Ecológico Europeu; observa que a 
política antifraude do BEI já prevê sanções 
e vias de recurso, permitindo, por exemplo, 
suspender os desembolsos, exigir o 
reembolso antecipado e suspender ou 
anular projetos; exorta o BEI a suspender 
os desembolsos em caso de alegações 
graves de má gestão e/ou de corrupção;

84. Regista que o BEI dispõe de uma 
Política Antifraude e de um gabinete 
independente que se dedica a investigar 
alegações de fraude denunciadas a nível 
interno ou externo; insta o BEI a ponderar 
a atualização dessa política, a fim de 
melhorar o seu quadro antifraude e 
assegurar recursos adequados, 
especialmente tendo em conta o importante 
papel que o BEI desempenha na execução 
de políticas da UE, como o InvestEU e o 
Pacto Ecológico Europeu; observa que a 
política antifraude do BEI já prevê sanções 
e vias de recurso, permitindo, por exemplo, 
suspender os desembolsos, exigir o 
reembolso antecipado e suspender ou 
anular projetos; exorta o BEI a suspender 
os desembolsos em caso de alegações 
graves de má gestão e/ou de corrupção; 
solicita ao BEI que divulgue anualmente 
a taxa de recuperação dos fundos 
emprestados em caso de fraude 
comprovada;

Or. en


