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1.7.2020 A9-0118/10

Alteração 10
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

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 26

Proposta de resolução Alteração

26. Observa que a parte dos 
financiamentos destinados a estradas, 
autoestradas e aos transportes aéreos em 
2018 foi superior à média de 2014-2018, 
enquanto os financiamentos para o setor 
dos caminhos de ferro em 2018 foram 
inferiores à média de 2014-2018;  observa 
que o total dos financiamentos concedidos 
ao setor dos transportes aéreos em 2018 
ascende a 725 milhões de EUR;  aguarda 
com expectativa a revisão do BEI da sua 
política de concessão de empréstimos no 
setor dos transportes;  apela a uma nova 
política de financiamento dos transportes 
para descarbonizar o setor dos transportes 
da UE até 2050;

26. Observa que a parte dos 
financiamentos destinados a estradas, 
autoestradas e aos transportes aéreos em 
2018 foi superior à média de 2014-2018, 
enquanto os financiamentos para o setor 
dos caminhos de ferro em 2018 foram 
inferiores à média de 2014-2018; observa 
que o total dos financiamentos concedidos 
ao setor dos transportes aéreos em 2018 
ascende a 725 milhões de EUR; aguarda 
com expectativa a revisão do BEI da sua 
política de concessão de empréstimos no 
setor dos transportes; apela a uma nova 
política de financiamento dos transportes 
para descarbonizar o setor dos transportes 
da UE até 2050; insta o BEI a suspender 
todo o apoio às aeronaves movidas a 
querosene e a associar rigorosamente o 
seu apoio a uma maior sustentabilidade 
das infraestruturas aeroportuárias 
existentes e à condição de os aeroportos 
beneficiários não aumentarem a sua 
capacidade;
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1.7.2020 A9-0118/11

Alteração 11
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

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 28

Proposta de resolução Alteração

28. Apela à aplicação de políticas 
novas nos setores industriais com elevada 
intensidade carbónica em que o BEI atua, 
como o cimento, a petroquímica e o aço, 
com o objetivo de pôr a sustentabilidade 
destes setores no centro das atenções e 
ponderando cuidadosamente as 
consequências de uma eventual rescisão 
dos contratos em curso, fazendo da 
promoção de uma economia circular o 
centro das atenções;

28. Solicita ao BEI que declare a 
existência de planos concretos de 
descarbonização como uma condição 
para apoiar os setores industriais com 
elevada intensidade carbónica, como o 
cimento, a petroquímica e o aço;
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1.7.2020 A9-0118/12

Alteração 12
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

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 35

Proposta de resolução Alteração

35. Recorda ao BEI que a proteção da 
biodiversidade é um elemento fundamental 
da adaptação às alterações climáticas e que 
a recuperação dos ecossistemas é a única 
tecnologia comprovada em matéria de 
emissões negativas; observa que todos os 
projetos do BEI são submetidos a uma 
avaliação do seu risco para a 
biodiversidade e devem cumprir as 
Normas relativas à Biodiversidade do 
Banco e insta o BEI a aumentar 
substancialmente os seus financiamentos 
destinados a alcançar os objetivos da UE 
neste domínio, em particular o objetivo de 
zero desflorestação líquida e os objetivos 
de proteção marinha e costeira;

35. Recorda ao BEI que a proteção da 
biodiversidade é um elemento fundamental 
da adaptação às alterações climáticas e que 
a recuperação dos ecossistemas é a única 
tecnologia comprovada em matéria de 
emissões negativas; insta o BEI a 
comprometer-se a pôr termo ao 
financiamento de projetos que 
contribuam para a perda e a degradação 
da biodiversidade e dos ecossistemas e a 
aumentar substancialmente os seus 
financiamentos destinados a alcançar os 
objetivos da UE neste domínio, em 
particular o objetivo de zero desflorestação 
líquida e os objetivos de proteção marinha 
e costeira;
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1.7.2020 A9-0118/13

Alteração 13
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

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 42

Proposta de resolução Alteração

42. Observa que os princípios em 
matéria de direitos humanos estão 
plenamente integrados nos procedimentos 
e normas fundamentais do Banco 
relativos ao dever de diligência, 
nomeadamente no que se refere às 
avaliações ex ante; recorda que o BEI 
está diretamente vinculado pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE e que as 
cláusulas contratuais com os clientes 
permitem suspender os contratos em caso 
de violação dos direitos humanos;  
congratula-se com a revisão da 
Declaração de 2009 sobre Princípios e 
Normas Ambientais e Sociais;

42. Solicita ao BEI que reforce as 
suas políticas em matéria de direitos 
humanos e as torne uma prioridade das 
suas operações, adotando uma estratégia 
em matéria de direitos humanos 
abrangente, reforçando o dever de 
diligência em matéria de direitos 
humanos para cada projeto e durante 
todo o ciclo dos projetos, e adaptando a 
governação e os recursos para uma 
abordagem que respeite efetivamente o 
princípio «não prejudicar»; solicita, além 
disso, ao BEI que crie um mecanismo 
eficaz através do qual os defensores dos 
direitos humanos possam alertar o banco 
sobre a deterioração das circunstâncias 
ou os riscos de conflito e de represália;
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1.7.2020 A9-0118/14

Alteração 14
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

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 71-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

71-A. Manifesta a sua profunda 
preocupação com a recente publicação de 
um artigo1-A relativo a uma auditoria 
interna do BEI que identificou 
deficiências graves na aplicação das 
normas de luta contra o branqueamento 
de capitais pelo banco; congratula-se com 
os esforços do BEI no sentido de colmatar 
estas lacunas e insta-o a concluir com 
caráter prioritário o seu trabalho dentro 
do prazo fixado e a informar o 
Parlamento sobre as medidas concretas 
tomadas, em particular as que se destinam 
a reforçar a devida diligência 
relativamente aos clientes do BEI; exorta 
o BEI a partilhar este relatório de 
auditoria interna com o Parlamento e a 
publicar um resumo significativo do 
relatório de auditoria e uma avaliação da 
forma como cada deficiência foi abordada 
de forma concreta, disponibilizando estes 
documentos ao público;
_________________________
1-A Luxembourg Times, «EIB under 
scrutiny for failings after whistleblowing 
complaints» (O BEI sob escrutínio por 
falhas após denúncias de 
irregularidades), de 21 de abril de 2020.
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1.7.2020 A9-0118/15

Alteração 15
Bas Eickhout
em nome do Grupo Verts/ALE

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, a Procuradoria Europeia ou o 
OLAF;
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