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Alteração 1
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 
2018
(2019/2127(INI))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Solicita ao BEI que tenha em conta 
os intervenientes locais, nomeadamente a 
sociedade civil, no que diz respeito ao 
impacto dos investimentos no ambiente 
local;

11. Reitera o seu apelo ao BEI para 
que tenha em conta e dê seguimento aos 
pareceres, posições e sugestões dos 
intervenientes locais, incluindo a 
sociedade civil, sobre o impacto dos 
investimentos no ambiente local, para 
limitar, evitar ou responder a qualquer 
impacto potencialmente nocivo dos 
projetos financiados pelo BEI;
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1.7.2020 A9-0118/2

Alteração 2
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 
2018
(2019/2127(INI))

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Observa que, em 2018, o BEI 
aprovou financiamentos para grandes 
projetos de infraestruturas de gás, 
incluindo os gasodutos para a UE com 
origem no Turquemenistão e no Azerbaijão 
(Gasoduto Transanatoliano) e com origem 
na Grécia para Itália, através da Albânia e 
do Adriático (Gasoduto Transadriático); 
observa que estes investimentos foram 
incluídos na 4.ª lista de projetos de 
interesse comum cofinanciados pelo 
orçamento da UE; solicita ao BEI que 
explique, até ao final de 2020, como é que 
estes projetos serão harmonizados com os 
objetivos do Acordo de Paris;

23. Lamenta o facto de, em 2018, o 
BEI ter aprovado financiamentos para 
grandes projetos de infraestruturas de gás, 
incluindo os gasodutos para a UE com 
origem no Turquemenistão e no Azerbaijão 
(Gasoduto Transanatoliano) e com origem 
na Grécia para Itália, através da Albânia e 
do Adriático (Gasoduto Transadriático); 
observa que estes investimentos foram 
incluídos na 4.ª lista de projetos de 
interesse comum cofinanciados pelo 
orçamento da UE; solicita ao BEI que 
explique, até ao final de 2020, como é que 
estes projetos serão harmonizados com os 
objetivos do Acordo de Paris;
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Alteração 3
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 
2018
(2019/2127(INI))

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Solicita ao BEI que tenha em 
consideração o contexto local aquando de 
investimentos em países terceiros; recorda 
que os investimentos em países terceiros 
devem também ter por objetivo gerar um 
crescimento económico sustentável, 
liderado pelo setor privado e a longo prazo, 
apoiar a luta contra as alterações climáticas 
e reduzir a pobreza, através da criação de 
emprego e de um melhor acesso aos 
recursos produtivos;

43. Solicita ao BEI que tenha em 
consideração o contexto local aquando de 
investimentos em países terceiros; recorda 
que os investimentos em países terceiros 
não podem ser baseados apenas numa 
abordagem de maximização do lucro, mas 
devem também ter por objetivo gerar um 
crescimento económico sustentável, 
liderado pelo setor privado e a longo prazo, 
apoiar a luta contra as alterações climáticas 
e reduzir a pobreza, através da criação de 
emprego e de um melhor acesso aos 
recursos produtivos;
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1.7.2020 A9-0118/4

Alteração 4
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 
2018
(2019/2127(INI))

Proposta de resolução
N.º 65

Proposta de resolução Alteração

65. Considera, no que diz respeito à 
revisão das responsabilidades dos órgãos 
de governação do BEI, que os membros do 
Comité Executivo devem evitar eventuais 
conflitos de interesses em todas as 
circunstâncias;

65. Considera, no que diz respeito à 
revisão das responsabilidades dos órgãos 
de governação do BEI, que os membros do 
Comité Executivo devem evitar eventuais 
conflitos de interesses em todas as 
circunstâncias; neste contexto, considera 
importante incluir no Código de Conduta 
do Comité de Gestão e do Conselho de 
Administração uma disposição que vede a 
possibilidade de os seus membros 
supervisionarem os empréstimos 
concedidos ou a execução de projetos nos 
seus países de origem;
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1.7.2020 A9-0118/5

Alteração 5
Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0118/2020
Bas Eickhout
Controlo das atividades financeiras do Banco Europeu de Investimento - relatório anual de 
2018
(2019/2127(INI))

Proposta de resolução
N.º 81

Proposta de resolução Alteração

81. Aguarda os resultados da revisão 
das políticas de luta contra a fraude do 
BEI/FEI iniciada em 2018 e apoia uma 
abordagem mais estrita no que se refere à 
sua política de tolerância zero com a 
fraude, a corrupção e outras formas de 
conduta proibida; solicita ao BEI que 
aumente, para o futuro, a sua colaboração 
com o OLAF e a Procuradoria Europeia e 
comunique às autoridades competentes 
todos os casos de potencial fraude; 
considera que a Procuradoria Europeia 
deve, no futuro, ter o poder de processar os 
crimes relativos aos fundos do BEI nos 
Estados-Membros que são membros da 
Procuradoria Europeia;

81. Aguarda os resultados da revisão 
das políticas de luta contra a fraude do 
BEI/FEI iniciada em 2018 e apoia uma 
abordagem mais estrita no que se refere à 
sua política de tolerância zero com a 
fraude, a corrupção e outras formas de 
conduta proibida; reitera, a este respeito, o 
seu apelo ao BEI para que suspenda 
temporariamente o financiamento dos 
projetos sob investigação por suspeita de 
fraude ou corrupção pelos tribunais 
nacionais competentes, a Procuradoria 
Europeia ou o OLAF; solicita ao BEI que 
aumente, para o futuro, a sua colaboração 
com o OLAF e a Procuradoria Europeia e 
comunique às autoridades competentes 
todos os casos de potencial fraude; 
considera que a Procuradoria Europeia 
deve, no futuro, ter o poder de processar os 
crimes relativos aos fundos do BEI nos 
Estados-Membros que são membros da 
Procuradoria Europeia;
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