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Alteração 1
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 
solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis;

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 
exorta o BEI a disponibilizar o capital de 
expansão necessário para permitir às 
PME ampliarem as suas operações; 
salienta a importância da digitalização e 
solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis; sublinha, no entanto, que 
os investimentos ecológicos devem ser 
viáveis e que o BEI deve manter uma 
elevada reputação creditícia (AAA); 
observa que o problema do clima não 
pode ser resolvido sem o apoio da 
indústria, na medida em que apenas é 
possível alcançar uma mudança de 
orientação ambiciosa com a participação 
da indústria e se forem dados os 
incentivos necessários com vista a 
soluções climáticas inovadoras;

Or. en

Alteração 2
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 
solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis;

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 
congratula-se com o papel que o BEI tem 
desempenhado na recuperação económica 
ligada à crise provocada pela pandemia 
de COVID-19; espera, neste contexto, que 
se assumam mais riscos no domínio da 
inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa; espera 
que o Banco trave imediatamente o 
financiamento de ativos irrecuperáveis; 
embora reconhecendo os potenciais 
efeitos de evicção do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência, insta o Banco 
a assegurar a adicionalidade do 
investimento;

Or. en

Alteração 3
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 
solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis;

1. Observa o papel económico cada 
vez mais importante desempenhado pelo 
BEI, também no contexto da recuperação 
económica depois do choque criado pela 
pandemia de coronavírus; considera que 
poderá ser necessária uma avaliação mais 
aprofundada das atividades e da política 
de concessão de empréstimos do BEI a 
fim de assegurar a adicionalidade do 
financiamento do BEI; na sequência 
desta avaliação, insta os Estados-Membros 
a chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 
solicita que se assumam riscos no domínio 
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da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis;

Or. en

Alteração 4
Anna Bonfrisco

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 
solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis;

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 
solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis; além disso, o Banco 
Europeu de Investimento (BEI) deve 
aumentar o seu apoio à luta contra o 
desemprego nas regiões mais afetadas 
pela crise da COVID-19; deve ainda 
apoiar projetos da administração pública 
para a digitalização das zonas rurais e do 
sistema nacional de saúde;

Or. en

Alteração 5
Vlad Gheorghe

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 



PE662.077v01-00 6/53 AM\1220508PT.docx

PT

entradas em caixa, como a capital exigível; 
solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis;

entradas em caixa, como a capital exigível; 
solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis; sublinha que deve ser dada 
prioridade aos projetos que visam 
diretamente a recuperação económica e 
social da crise provocada pela pandemia 
de COVID-19; 

Or. en

Alteração 6
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1.  Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 
solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis;

1.  Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo, caso as circunstâncias 
assim o justifiquem, sobre o aumento de 
capital, no que se refere tanto a entradas 
em caixa, como a capital exigível; solicita 
uma atenção especial no domínio da 
inovação ecológica e digital;

Or. fr

Alteração 7
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 

1. Insta os Estados-Membros a 
chegarem a acordo com urgência sobre o 
aumento de capital, no que se refere tanto a 
entradas em caixa, como a capital exigível; 



AM\1220508PT.docx 7/53 PE662.077v01-00

PT

solicita que se assumam riscos no domínio 
da inovação ecológica e digital, a fim de 
estimular a transição digital justa e de 
travar o financiamento de ativos 
irrecuperáveis;

solicita uma abordagem de investimento 
expansiva no domínio da inovação 
ecológica e digital, a fim de estimular a 
transição digital justa e de impedir o 
financiamento de ativos irrecuperáveis;

Or. en

Alteração 8
Nicolae Ştefănuță

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda a necessidade de tornar a 
distribuição geográfica do financiamento 
do BEI mais equilibrada; apela a que o 
BEI corrija as deficiências sistémicas que 
impedem determinadas regiões ou países 
de tirar pleno partido das oportunidades 
financeiras do BEI, nomeadamente 
reforçando os seus esforços para expandir 
as suas atividades de concessão de 
empréstimos, prestando assistência 
técnica e apoio consultivo, especialmente 
em regiões com baixa capacidade de 
investimento e que não beneficiaram 
significativamente da derrogação às 
regras em matéria de auxílios estatais 
durante a crise pandémica, devido à falta 
de capacidade financeira do Estado, e 
prestando aconselhamento sobre o 
desenvolvimento de projetos, com vista a 
promover o crescimento inclusivo e a 
convergência e coesão económica, social 
e territorial e tendo em conta a natureza 
do financiamento do BEI orientada para 
a procura;

Or. en

Alteração 9
Luis Garicano, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță
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Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Solicita que o Grupo do Banco 
Europeu de Investimento intensifique os 
seus esforços no sentido de apoiar a 
recuperação económica após a pandemia; 
manifesta a sua preocupação com a 
escassa utilização do Fundo de Garantia 
Pan-Europeu de 25 mil milhões de euros 
e atribui este facto ao perfil de risco do 
Grupo; propõe, por conseguinte, que a 
Comissão e o setor privado efetuem uma 
injeção de capital no Fundo Europeu de 
Investimento, a fim de diluir a 
participação de controlo do BEI, 
permitindo assim ao Fundo apoiar a 
economia europeia através do aumento da 
apetência pelo risco; salienta que esta 
proposta permitiria ao Fundo investir 
mais fortemente em ativos depreciados, 
por exemplo, utilizando a experiência 
adquirida anteriormente no que respeita a 
garantias financeiras e atuando como um 
regime de proteção de ativos para 
empresas afetadas pela pandemia.

Or. en

Alteração 10
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com o crescente 
apoio do BEI ao setor da saúde e salienta 
a necessidade de reforçar os sistemas de 
saúde pública e não contribuir para a sua 
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privatização; acolhe favoravelmente o 
investimento que o BEI está a promover 
na luta contra a pandemia de COVID-19, 
atualmente estimado em 770 milhões de 
euros, bem como a sua participação ativa 
no financiamento do desenvolvimento de 
tratamentos e vacinas; salienta, no 
entanto, a necessidade imperiosa de 
transparência nesta matéria e solicita ao 
BEI que divulgue de forma integral os 
contratos passados e futuros com 
empresas farmacêuticas.

Or. en

Alteração 11
Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com a resposta à 
COVID-19 do BEI e com os seus esforços 
para pôr rapidamente em marcha o 
financiamento sem aumentar a 
burocracia; reconhece que tal é 
especialmente importante no que se refere 
ao financiamento das PME; aprecia o 
facto de o BEI oferecer assistência 
técnica para preparar e executar projetos 
e reforçar a capacidade dos parceiros 
nacionais e regionais, como autoridades 
de gestão, bancos nacionais de promoção 
ou cidades; congratula-se também com o 
facto de o BEI intensificar o seu apoio ao 
setor da saúde;

Or. en

Alteração 12
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL
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Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que a crise da COVID-19 
exacerbou as disparidades na UE, nos 
seus Estados-Membros e nas suas regiões; 
insta o BEI a intensificar os seus esforços 
com vista a um desenvolvimento 
territorial justo, inclusivo e sustentável de 
todas as regiões, contribuindo assim para 
a convergência e coesão social, 
económica e territorial;

Or. en

Alteração 13
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com a reação do 
BEI à crise da COVID-19, tendo criado 
um Fundo de Garantia Pan-Europeu de 
quase 25 mil milhões de euros para 
mobilizar até 200 mil milhões de euros a 
fim de apoiar as empresas e especialmente 
as PME de uma forma não burocrática 
durante a crise;

Or. en

Alteração 14
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração
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1-A. Congratula-se com as ambições do 
Grupo BEI em reação à crise da COVID-
19, visando a recuperação económica 
geral, a criação de emprego, o apoio às 
PME vulneráveis, o investimento no setor 
da saúde e a investigação;

Or. en

Alteração 15
Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Recorda a importância para o BEI 
de manter uma elevada reputação 
creditícia (AAA), a fim de poder assegurar 
as melhores condições financeiras nos 
mercados de capitais, as quais poderá 
então transmitir aos seus clientes;

Or. en

Alteração 16
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; aguarda com expectativa a 
adoção, em 2020, de um ambicioso 

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; congratula-se com a adoção do 
Roteiro do Banco para o Clima para o 
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Roteiro do Banco para o Clima para o 
período 2021-2025, que deve incluir um 
quadro estratégico e operacional 
pormenorizado com metas intermédias e 
um preço do carbono sombra de, pelo 
menos, 100 euros por tonelada até 2025; 
solicita a todos os intermediários 
financeiros e clientes empresariais que 
disponham de um plano de 
descarbonização até ao final de 2021;

período 2021-2025, em 13 de novembro de 
2020, e saúda, em particular, a inclusão 
do mecanismo de fixação dos preços do 
carbono sombra; sublinha, no entanto, que 
as disposições do Roteiro, por si só, não 
serão suficientes para que o Banco esteja 
alinhado com os objetivos do Acordo de 
Paris; apela ao BEI para que encurte o 
período de transição, permitindo que os 
projetos que não estejam alinhados com o 
Acordo de Paris sejam aprovados apenas 
até ao final de 2021; solicita a todos os 
intermediários financeiros e clientes 
empresariais que disponham de um plano 
de descarbonização até ao final de 2021; 
espera um compromisso mais holístico a 
nível empresarial e mais requisitos com 
vista ao cumprimento, pelas empresas, dos 
objetivos da UE em matéria de clima; 
alerta o BEI para a potencial 
ambiguidade de critérios no que respeita à 
aplicação do Roteiro dentro e fora da UE, 
e apela ao BEI para que aplique o mesmo 
nível de ambição em matéria de clima a 
todos os seus empréstimos1-A; aguarda 
com expectativa o documento de 
aplicação do Roteiro do Banco para o 
Clima a fim de reforçar a ambição do 
Banco.
_________________
1-A Roteiro do Banco para o Clima para o 
período 2021-2025 do Grupo BEI, 
novembro de 2020, ponto 4.61

Or. en

Alteração 17
Hélène Laporte, Valentino Grant, Anna Bonfrisco

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu 

2. solicita a todos os intermediários 
financeiros e clientes empresariais que 
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de Investimento (BEI) devem ser 
coerentes com o objetivo de atingir 
emissões líquidas nulas, o mais tardar, até 
2050, e com o novo objetivo da UE em 
matéria de clima para 2030; aguarda com 
expectativa a adoção, em 2020, de um 
ambicioso Roteiro do Banco para o Clima 
para o período 2021-2025, que deve 
incluir um quadro estratégico e 
operacional pormenorizado com metas 
intermédias e um preço do carbono 
sombra de, pelo menos, 100 euros por 
tonelada até 2025; solicita a todos os 
intermediários financeiros e clientes 
empresariais que disponham de um plano 
de descarbonização até ao final de 2021;

disponham de um plano de 
descarbonização até ao final de 2021;

Or. fr

Alteração 18
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; aguarda com expectativa a 
adoção, em 2020, de um ambicioso Roteiro 
do Banco para o Clima para o período 
2021-2025, que deve incluir um quadro 
estratégico e operacional pormenorizado 
com metas intermédias e um preço do 
carbono sombra de, pelo menos, 100 
euros por tonelada até 2025; solicita a 
todos os intermediários financeiros e 
clientes empresariais que disponham de um 
plano de descarbonização até ao final de 
2021;

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; congratula-se com a adoção do 
ambicioso Roteiro do Banco para o Clima 
para o período 2021-2025, fazendo do BEI 
o primeiro banco multilateral de 
desenvolvimento a alinhar-se com o 
Acordo de Paris até ao final de 2020 e 
definindo a forma como o Grupo BEI 
alinhará todas as suas atividades com os 
objetivos e princípios do Acordo de Paris, 
em conformidade com o objetivo da UE de 
alcançar a neutralidade carbónica até 
2050; solicita que sejam exploradas 
possíveis opções para que todos os 
intermediários financeiros e clientes 
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empresariais disponham de um plano de 
descarbonização até ao final de 20251-A, 
salienta que estes novos requisitos não 
devem ser estabelecidos em detrimento do 
acesso das PME ao financiamento;
_________________
1-A A fim de permanecer em sintonia com 
o anterior relatório do Parlamento 
Europeu sobre o BEI (2019/212& INI), a 
data deve ser alterada para 2025.

Or. en

Alteração 19
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; aguarda com expectativa a 
adoção, em 2020, de um ambicioso Roteiro 
do Banco para o Clima para o período 
2021-2025, que deve incluir um quadro 
estratégico e operacional pormenorizado 
com metas intermédias e um preço do 
carbono sombra de, pelo menos, 100 euros 
por tonelada até 2025; solicita a todos os 
intermediários financeiros e clientes 
empresariais que disponham de um plano 
de descarbonização até ao final de 2021;

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; congratula-se com a adoção de 
um ambicioso Roteiro do Banco para o 
Clima para o período 2021-2025, centrado 
na garantia de que a transição seja 
ecológica e socialmente justa e com o 
objetivo de que o BEI invista em projetos 
que simultaneamente apoiem a transição 
e reforcem o desenvolvimento 
socioeconómico, que deve incluir um 
quadro estratégico e operacional 
pormenorizado com metas intermédias e 
um preço do carbono sombra de, pelo 
menos, 100 euros por tonelada até 2025; 
solicita a todos os intermediários 
financeiros e clientes empresariais que 
disponham de um plano de 
descarbonização até ao final de 2025;

Or. en



AM\1220508PT.docx 15/53 PE662.077v01-00

PT

Alteração 20
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; aguarda com expectativa a 
adoção, em 2020, de um ambicioso 
Roteiro do Banco para o Clima para o 
período 2021-2025, que deve incluir um 
quadro estratégico e operacional 
pormenorizado com metas intermédias e 
um preço do carbono sombra de, pelo 
menos, 100 euros por tonelada até 2025; 
solicita a todos os intermediários 
financeiros e clientes empresariais que 
disponham de um plano de 
descarbonização até ao final de 2021;

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser plenamente 
coerentes com o objetivo de atingir 
emissões líquidas nulas, o mais tardar, até 
2050, e com o novo objetivo da UE em 
matéria de clima para 2030; congratula-se 
com a adoção do Roteiro do Banco para o 
Clima para o período 2021-2025, que 
reitera o compromisso duradouro do BEI 
de alinhar todas as suas operações com os 
objetivos do Acordo de Paris e que inclui 
um quadro estratégico e operacional 
pormenorizado com metas intermédias e 
um preço do carbono sombra proposto de 
80 euros por tonelada em 2020, 
aumentando para 250 euros por tonelada 
em 2030 e até 800 euros por tonelada em 
2050; insta o BEI a solicitar a todos os 
intermediários financeiros e clientes 
empresariais que disponham de um plano 
de descarbonização o mais rapidamente 
possível e, o mais tardar, até ao final de 
2025;

Or. en

Alteração 21
Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
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Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; aguarda com expectativa a 
adoção, em 2020, de um ambicioso Roteiro 
do Banco para o Clima para o período 
2021-2025, que deve incluir um quadro 
estratégico e operacional pormenorizado 
com metas intermédias e um preço do 
carbono sombra de, pelo menos, 100 
euros por tonelada até 2025; solicita a 
todos os intermediários financeiros e 
clientes empresariais que disponham de 
um plano de descarbonização até ao final 
de 2021;

Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; congratula-se com a adoção de 
um ambicioso Roteiro do Banco para o 
Clima para o período 2021-2025, que 
inclui um quadro estratégico e operacional 
pormenorizado com metas intermédias;

Or. en

Alteração 22
Anna Bonfrisco

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; aguarda com expectativa a 
adoção, em 2020, de um ambicioso Roteiro 
do Banco para o Clima para o período 
2021-2025, que deve incluir um quadro 
estratégico e operacional pormenorizado 
com metas intermédias e um preço do 
carbono sombra de, pelo menos, 100 
euros por tonelada até 2025; solicita a 
todos os intermediários financeiros e 
clientes empresariais que disponham de um 
plano de descarbonização até ao final de 
2021;

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; congratula-se com a adoção, 
em 2020, de um ambicioso Roteiro do 
Banco para o Clima para o período 2021-
2025; solicita a todos os intermediários 
financeiros e clientes empresariais que 
disponham de um plano de 
descarbonização até ao final de 2021;

Or. en
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Alteração 23
Vlad Gheorghe

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; aguarda com expectativa a 
adoção, em 2020, de um ambicioso Roteiro 
do Banco para o Clima para o período 
2021-2025, que deve incluir um quadro 
estratégico e operacional pormenorizado 
com metas intermédias e um preço do 
carbono sombra de, pelo menos, 100 euros 
por tonelada até 2025; solicita a todos os 
intermediários financeiros e clientes 
empresariais que disponham de um plano 
de descarbonização até ao final de 2021;

2. Reitera que todos os fluxos 
financeiros do Grupo do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) devem ser coerentes 
com o objetivo de atingir emissões líquidas 
nulas, o mais tardar, até 2050, e com o 
novo objetivo da UE em matéria de clima 
para 2030; aguarda com expectativa a 
adoção, em 2020, de um ambicioso Roteiro 
do Banco para o Clima para o período 
2021-2025, que deve incluir um quadro 
estratégico e operacional pormenorizado 
com metas intermédias e um preço do 
carbono sombra de, pelo menos, 100 euros 
por tonelada até 2025; solicita ao BEI que 
preste assistência técnica e especializada 
através da Plataforma de Aconselhamento 
a fim de permitir que os intermediários 
financeiros e clientes empresariais 
disponham de um plano de 
descarbonização até ao final de 2021;

Or. en

Alteração 24
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Congratula-se com o compromisso 
do BEI no Roteiro do Banco para o Clima 
de concentrar o apoio na produção 
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animal sustentável e nas indústrias de 
laticínios e, em particular, de abordar o 
bem-estar dos animais; sugere que o BEI 
se deve abster de realizar investimentos 
que facilitem os incentivos à agricultura 
industrial, expandindo a produção 
animal, e que conduzem direta ou 
indiretamente à desflorestação e à 
degradação dos solos; exorta o BEI a 
excluir explicitamente o financiamento de 
práticas como a criação em bateria e a 
elevada densidade populacional, o corte 
da cauda e a castração rotineira de 
suínos, bem como a exploração de 
animais para a produção de peles.

Or. en

Alteração 25
Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Congratula-se com o compromisso 
do BEI de elaborar relatórios anuais de 
progresso a fim de atualizar os seus 
órgãos de direção sobre a execução do 
Roteiro do Banco para o Clima; considera 
que os relatórios de progresso devem ser 
publicados em tempo útil e ser facilmente 
acessíveis; apela ainda à desaprovação de 
projetos que corram o risco de não estar 
em conformidade com o Acordo de Paris e 
que se encontrem atualmente em processo 
de avaliação;

Or. en

Alteração 26
Anna Bonfrisco

Projeto de parecer
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N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Insta o BEI a iniciar urgentemente 
negociações com a Comissão e os 
Estados-Membros sobre como tirar 
partido dos seus conhecimentos técnicos e 
financeiros para a rápida aplicação do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
e do Instrumento Next Generation EU.

Or. en

Alteração 27
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Opõe-se à situação atual em que 
cerca de 10 % do financiamento é 
realizado fora da UE de forma opaca com 
bancos de desenvolvimento, 
nomeadamente os sediados no continente 
africano.

Or. fr

Alteração 28
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Espera que o Grupo BEI apoie, 
através das suas novas operações, os 
objetivos da estratégia da UE a favor da 
sustentabilidade no domínio dos produtos 
químicos, impulsionando a inovação com 
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vista a substâncias químicas, materiais e 
produtos seguros e sustentáveis desde a 
conceção, o Plano de Ação para a 
Economia Circular baseado em ciclos de 
materiais não tóxicos e o próximo plano 
de ação para a poluição zero na água, no 
ar e no solo;

Or. en

Alteração 29
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Congratula-se com o apoio do BEI 
ao desenvolvimento e expansão de fontes 
de energia renováveis, incluindo a 
energia geotérmica; apela, no entanto, a 
que se abstenha de apoiar projetos com 
risco acrescido de prejudicar o ambiente e 
zonas ricas em biodiversidade e a que 
melhore a divulgação de informações e a 
devida diligência sobre os projetos que 
apoia;

Or. en

Alteração 30
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Incentiva o BEI a facilitar, através 
das suas operações, a aplicação dos 
objetivos estabelecidos no âmbito do Pacto 
Ecológico Europeu e da sua Estratégia do 
Prado ao Prato e da Estratégia para a 
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Biodiversidade 2030; exorta o BEI e os 
Estados-Membros a seguirem o princípio 
da precaução, a aplicarem as 
salvaguardas necessárias e a apoiarem as 
operações de transição para uma 
agricultura sustentável e a gestão dos 
recursos naturais no que respeita às 
fronteiras planetárias;

Or. en

Alteração 31
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Projeto de parecer
N.º 2-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-E. Reconhece os desafios e os 
progressos alcançados durante a 
execução do Mecanismo de 
Financiamento do Capital Natural; insta 
o BEI a considerar a possibilidade de 
conceder uma componente de subvenção 
ao abrigo do Mecanismo a fim de apoiar a 
expansão inicial de projetos locais e 
facilitar a geração de receitas; considera 
que deve ser integrada uma avaliação do 
Mecanismo numa avaliação mais ampla 
do BEI sobre a forma de apoiar a 
reabilitação dos ecossistemas e da 
biodiversidade na UE;

Or. en

Alteração 32
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Espera que o BEI respeite o artigo 
191.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e proceda à suspensão 
do desembolso e, se necessário, suprima o 
financiamento, caso existam provas ou um 
risco grave de impactos negativos; espera 
que o BEI proceda a um controlo rigoroso 
que tenha plenamente em conta as 
preocupações expressas por todas as partes 
interessadas em causa, nomeadamente as 
relacionadas com violações dos direitos 
humanos;

3. Espera que o BEI respeite o artigo 
191.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, aplicando o princípio 
da precaução, e proceda à suspensão do 
desembolso e, se necessário, suprima o 
financiamento, caso existam provas ou um 
risco grave de impactos negativos sobre o 
clima, e/ou o ambiente, e/ou as 
comunidades locais; solicita a suspensão 
do financiamento sempre que as 
autoridades locais tenham notificado 
possíveis violações da legislação 
pertinente, pelo menos até que as 
investigações e os processos judiciais a 
nível nacional estejam concluídos; espera 
a inclusão da obrigação de diligência em 
matéria de direitos humanos em todos os 
projetos, a fim de evitar qualquer abuso, 
expropriação injusta ou violência contra 
as populações locais, e exige que o Banco 
tome medidas imediatas e firmes assim 
que for informado, por exemplo por 
ativistas dos direitos humanos e 
ambientais ou denunciantes, do 
envolvimento de um cliente ou 
beneficiário efetivo numa represália 
contra defensores dos direitos humanos e 
do ambiente, e retire o financiamento 
quando tal envolvimento for provado; 
recorda que a Comissão solicitou ao BEI 
que partilhasse mais informações sobre a 
aplicação efetiva das cláusulas 
contratuais que permitem ao BEI 
suspender ou retirar financiamentos1-A e 
espera que o Parlamento tenha pleno 
acesso a essas informações; espera que o 
BEI proceda a um controlo rigoroso que 
tenha plenamente em conta as 
preocupações expressas por todas as partes 
interessadas em causa, nomeadamente as 
relacionadas com violações dos direitos 
humanos; exige que o Banco tome 
medidas imediatas e firmes assim que seja 
informado do envolvimento de um cliente 
ou beneficiário efetivo numa represália 
contra os defensores dos direitos humanos 
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ou do ambiente;
_________________
1-A Resumo da avaliação da Decisão n.º 
466/2014/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 16 de abril de 2014, que 
concede uma garantia da UE ao Banco 
Europeu de Investimento em caso de 
perdas resultantes de operações de 
financiamento a favor de projetos de 
investimento realizados fora da 
União{SWD(2019) 333 final}, 13 de 
setembro de 2019.

Or. en

Alteração 33
Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Espera que o BEI respeite o artigo 
191.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e proceda à suspensão 
do desembolso e, se necessário, suprima o 
financiamento, caso existam provas ou um 
risco grave de impactos negativos; espera 
que o BEI proceda a um controlo rigoroso 
que tenha plenamente em conta as 
preocupações expressas por todas as partes 
interessadas em causa, nomeadamente as 
relacionadas com violações dos direitos 
humanos;

3. Espera que o BEI respeite o artigo 
191.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e, sem prejuízo das 
disposições jurídicas pertinentes dos 
contratos de financiamento do BEI, 
proceda à suspensão do desembolso e, se 
necessário, suprima o financiamento, caso 
existam provas ou um risco grave de 
impactos negativos; espera que o BEI 
proceda a um controlo rigoroso que tenha 
plenamente em conta as preocupações 
expressas por todas as partes interessadas 
em causa, nomeadamente as relacionadas 
com violações dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 34
Hélène Laporte

Projeto de parecer
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N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Espera que o BEI respeite o artigo 
191.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e proceda à suspensão 
do desembolso e, se necessário, suprima o 
financiamento, caso existam provas ou um 
risco grave de impactos negativos; espera 
que o BEI proceda a um controlo rigoroso 
que tenha plenamente em conta as 
preocupações expressas por todas as partes 
interessadas em causa, nomeadamente as 
relacionadas com violações dos direitos 
humanos;

3. Espera que o BEI respeite o artigo 
191.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e proceda à suspensão 
do desembolso e, se necessário, suprima o 
financiamento, caso existam provas ou um 
risco grave de impactos negativos; espera 
que o BEI proceda a um controlo rigoroso 
que tenha plenamente em conta as 
preocupações expressas por todas as partes 
interessadas em causa;

Or. fr

Alteração 35
Mircea-Gheorghe Hava

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Espera que o BEI respeite o 
artigo 191.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e 
proceda à suspensão do desembolso e, se 
necessário, suprima o financiamento, caso 
existam provas ou um risco grave de 
impactos negativos; espera que o BEI 
proceda a um controlo rigoroso que tenha 
plenamente em conta as preocupações 
expressas por todas as partes interessadas 
em causa, nomeadamente as relacionadas 
com violações dos direitos humanos;

3. Espera que o BEI respeite o 
artigo 191.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e 
proceda à suspensão do desembolso e, se 
necessário, suprima o financiamento, caso 
existam provas ou um risco grave de 
impactos negativos; espera que o BEI 
proceda a um controlo rigoroso que tenha 
plenamente em conta as preocupações 
expressas por todas as partes interessadas 
em causa, nomeadamente as relacionadas 
com violações dos direitos humanos e do 
Estado de direito;

Or. ro

Alteração 36
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
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Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Espera que o BEI respeite o artigo 
191.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e proceda à suspensão 
do desembolso e, se necessário, suprima o 
financiamento, caso existam provas ou um 
risco grave de impactos negativos; espera 
que o BEI proceda a um controlo rigoroso 
que tenha plenamente em conta as 
preocupações expressas por todas as partes 
interessadas em causa, nomeadamente as 
relacionadas com violações dos direitos 
humanos;

3. Espera que o BEI respeite os 
artigos 11.º e 191.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e 
proceda à suspensão do desembolso e, se 
necessário, suprima o financiamento, caso 
existam provas ou um risco grave de 
impactos negativos; espera que o BEI 
proceda a um controlo rigoroso que tenha 
plenamente em conta as preocupações 
expressas por todas as partes interessadas 
em causa, nomeadamente as relacionadas 
com violações dos direitos humanos;

Or. en

Alteração 37
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Espera que o BEI respeite o artigo 
191.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e proceda à suspensão 
do desembolso e, se necessário, suprima o 
financiamento, caso existam provas ou um 
risco grave de impactos negativos; espera 
que o BEI proceda a um controlo rigoroso 
que tenha plenamente em conta as 
preocupações expressas por todas as 
partes interessadas em causa, 
nomeadamente as relacionadas com 
violações dos direitos humanos;

3. Espera que o BEI respeite o artigo 
191.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia e, se possível no âmbito 
da sua competência jurídica em matéria 
de financiamento, proceda à suspensão do 
desembolso e, se necessário, suprima o 
financiamento, caso existam provas ou um 
risco grave de impactos negativos; espera 
que o BEI se comprometa a proteger os 
direitos humanos, tal como consagrado no 
seu Quadro Ambiental e Social;

Or. en



PE662.077v01-00 26/53 AM\1220508PT.docx

PT

Alteração 38
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Espera que o BEI realize 
avaliações de impacto sobre os direitos 
humanos a nível dos projetos, bem como 
que acompanhe continuamente a 
execução dos mesmos no terreno; exorta, 
a este respeito, o Banco a cooperar 
ativamente com as comunidades locais e a 
informá-las em conformidade dos seus 
direitos, com especial destaque para a 
aplicação de um consentimento livre, 
prévio e informado, incluindo o seu 
acesso a um Mecanismo de Reclamações.

Or. en

Alteração 39
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha o papel determinante das 
PME como espinha dorsal da economia 
europeia, representando quase 99 % de 
todas as empresas e proporcionando cerca 
de três quartos de todos os postos de 
trabalho, ao mesmo tempo que são os 
principais motores da inovação; salienta 
que as PME foram gravemente atingidas 
pela crise da COVID-19; apela ao BEI 
para que reforce ainda mais o seu apoio 
às PME;
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Or. en

Alteração 40
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco 
para o Clima e a política revista do BEI 
de concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das 
normas da taxonomia da UE; solicita que 
não sejam concedidos novos empréstimos 
que impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não 
sejam concedidos novos financiamentos 
para a expansão de aeroportos, o aumento 
da capacidade rodoviária, o 
desenvolvimento dos portos na Europa e 
das infraestruturas conexas ou o 
transporte de gás natural liquefeito;

Suprimido

Or. fr

Alteração 41
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco 
para o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não sejam 
concedidos novos financiamentos para a 

4. Espera que a política revista do BEI 
de concessão de empréstimos no setor dos 
transportes seja totalmente alinhada com 
os objetivos do Acordo de Paris e que 
complemente o recentemente aprovado 
Roteiro do Banco para o Clima; solicita 
que não sejam concedidos novos 
empréstimos que impeçam a 
descarbonização dos transportes e, em 
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expansão de aeroportos, o aumento da 
capacidade rodoviária, o desenvolvimento 
dos portos na Europa e das infraestruturas 
conexas ou o transporte de gás natural 
liquefeito;

particular, que não sejam concedidos novos 
financiamentos para a expansão de 
aeroportos, o aumento da capacidade 
rodoviária, o desenvolvimento dos portos 
na Europa e das infraestruturas conexas ou 
o transporte de gás natural liquefeito; 
afirma que a expansão e criação de zonas 
económicas especiais não deve ser objeto 
de financiamento do BEI; considera que 
devem deve ser orientados mais fundos 
para os transportes hipocarbónicos, 
especialmente a bicicleta e os transportes 
públicos, em particular para servir as 
comunidades e localidades mal servidas.

Or. en

Alteração 42
Erik Bergkvist

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não 
sejam concedidos novos financiamentos 
para a expansão de aeroportos, o aumento 
da capacidade rodoviária, o 
desenvolvimento dos portos na Europa e 
das infraestruturas conexas ou o 
transporte de gás natural liquefeito;

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes;

Or. en

Alteração 43
Bogdan Rzońca
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não 
sejam concedidos novos financiamentos 
para a expansão de aeroportos, o aumento 
da capacidade rodoviária, o 
desenvolvimento dos portos na Europa e 
das infraestruturas conexas ou o 
transporte de gás natural liquefeito;

4. Espera que Roteiro do Banco para o 
Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes sejam alinhados com as 
normas da UE; solicita ao BEI que tenha 
em conta a estratégia da Comissão para 
uma mobilidade sustentável e inteligente e 
outros aspetos relevantes dos planos da 
política de transportes da UE;

Or. en

Alteração 44
Mircea-Gheorghe Hava

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não sejam 
concedidos novos financiamentos para a 
expansão de aeroportos, o aumento da 
capacidade rodoviária, o desenvolvimento 
dos portos na Europa e das infraestruturas 
conexas ou o transporte de gás natural 
liquefeito;

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, uma redução 
do nível de financiamento para a expansão 
de aeroportos, o aumento da capacidade 
rodoviária, o desenvolvimento dos portos 
na Europa e das infraestruturas conexas ou 
o transporte de gás natural liquefeito, 
ajustando simultaneamente os requisitos 
de descarbonização para este tipo de 
investimento;
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Or. ro

Alteração 45
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco 
para o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não 
sejam concedidos novos financiamentos 
para a expansão de aeroportos, o aumento 
da capacidade rodoviária, o 
desenvolvimento dos portos na Europa e 
das infraestruturas conexas ou o 
transporte de gás natural liquefeito;

4. Considera que o Roteiro do Banco 
para o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não podem ficar aquém das 
recomendações do grupo técnico de 
peritos em financiamento sustentável1-A e 
devem aplicar o princípio de «não 
prejudicar»; solicita que não sejam 
concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes ou a transição para uma 
mobilidade sustentável, acessível e sem 
emissões de carbono; salienta a 
necessidade de assegurar o pleno 
alinhamento das atividades do BEI no 
domínio da mobilidade com os objetivos 
da UE em matéria de clima;

_________________
1-A 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200309-sustainable-
finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf

Or. en

Alteração 46
Anna Bonfrisco

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco para 4. Espera que o Roteiro do Banco para 
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o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não sejam 
concedidos novos financiamentos para a 
expansão de aeroportos, o aumento da 
capacidade rodoviária, o desenvolvimento 
dos portos na Europa e das 
infraestruturas conexas ou o transporte de 
gás natural liquefeito;

o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não sejam 
concedidos novos financiamentos para a 
expansão da infraestrutura aeroportuária 
ou o transporte de gás natural liquefeito;

Or. en

Alteração 47
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não 
sejam concedidos novos financiamentos 
para a expansão de aeroportos, o aumento 
da capacidade rodoviária, o 
desenvolvimento dos portos na Europa e 
das infraestruturas conexas ou o 
transporte de gás natural liquefeito;

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes sejam alinhados com as 
normas da taxonomia da UE; espera que o 
BEI alinhe as suas atividades no setor dos 
transportes com o Roteiro do Banco para o 
Clima, mas também com a futura 
estratégia da Comissão para uma 
mobilidade sustentável e inteligente como 
resposta ao novo Pacto Ecológico 
Europeu, e com outros domínios da 
política de transportes da UE;

Or. en

Alteração 48
Vlad Gheorghe

Projeto de parecer
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N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não sejam 
concedidos novos financiamentos para a 
expansão de aeroportos, o aumento da 
capacidade rodoviária, o desenvolvimento 
dos portos na Europa e das infraestruturas 
conexas ou o transporte de gás natural 
liquefeito;

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes respeitem o princípio de «não 
prejudicar significativamente»; solicita 
que não sejam concedidos novos 
empréstimos que impeçam a 
descarbonização dos transportes e, em 
particular, que não sejam concedidos novos 
financiamentos para a expansão de 
aeroportos, o aumento da capacidade 
rodoviária, o desenvolvimento dos portos 
na Europa e das infraestruturas conexas ou 
o transporte de gás natural liquefeito;

Or. en

Alteração 49
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita que não 
sejam concedidos novos empréstimos que 
impeçam a descarbonização dos 
transportes e, em particular, que não 
sejam concedidos novos financiamentos 
para a expansão de aeroportos, o aumento 
da capacidade rodoviária, o 
desenvolvimento dos portos na Europa e 
das infraestruturas conexas ou o 
transporte de gás natural liquefeito;

4. Espera que o Roteiro do Banco para 
o Clima e a política revista do BEI de 
concessão de empréstimos no setor dos 
transportes não fiquem aquém das normas 
da taxonomia da UE; solicita ao BEI que 
alinhe a política de concessão de 
empréstimos com a estratégia da 
Comissão Europeia para uma mobilidade 
sustentável e inteligente e com outras 
domínios relevantes da política de 
transportes da UE; solicita ao BEI que 
colabore com as partes interessadas e o 
Parlamento Europeu na elaboração da 
nova política de concessão de 
empréstimos no setor dos transportes.

Or. en
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Alteração 50
Vlad Gheorghe

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Solicita ao BEI que dedique 
especial atenção ao financiamento do 
desenvolvimento e modernização dos 
transportes públicos como parte da sua 
política de concessão de empréstimos; 
salienta a necessidade de financiar 
projetos de mobilidade sustentável e de 
conceção urbana sustentável, 
nomeadamente com a utilização do 
mecanismo de crédito ao setor público, 
nas zonas particularmente afetadas pelo 
congestionamento rodoviário e pelo 
subdesenvolvimento da rede rodoviária;

Or. en

Alteração 51
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Reconhece a importância da 
assistência técnica, que pode facilitar uma 
distribuição geográfica equilibrada dos 
investimentos e uma absorção ótima dos 
fundos da UE; considera que o atual 
objetivo anual de 30 % de todas as novas 
operações de empréstimo de coesão pode 
servir como uma etapa sólida para o 
aumento das atividades de investimento 
conducentes à coesão económica, social e 
territorial;

Or. en
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Alteração 52
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. De acordo com a posição atual do 
BEI, para a construção de novas estradas 
terá de ser realizado um teste económico 
que contemple um preço do carbono 
revisto em alta, de forma a poder ter 
plenamente em conta as externalidades 
ambientais associadas.

Or. fr

Alteração 53
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Considera que a nova política de 
transparência do BEI deve assegurar a 
publicação atempada e sistemática do 
conteúdo das reuniões de todos os órgãos 
de direção do BEI; apela especificamente 
a uma maior transparência relativamente 
às reuniões do Comité Executivo e 
respetivos resultados, à publicação das 
atas das reuniões do Conselho de 
Administração imediatamente após a 
reunião e à inclusão de informações que 
reflitam melhor os debates nestas 
reuniões; salienta ainda a importância de 
publicar informações relativas a 
empréstimos diretos sujeitos à aprovação 
do Comité Executivo, incluindo a 
publicação, para cada projeto, do parecer 
da Comissão e do parecer do Estado-
Membro em que o projeto está localizado, 
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bem como da avaliação de três pilares, 
das folhas de medição de resultados e/ou 
do painel de avaliação FEIE, quando 
aplicável, juntamente com a avaliação da 
pegada de carbono dos gases com efeito 
de estufa, o cálculo da taxa interna de 
rentabilidade e o formulário de avaliação 
ambiental e social global;

Or. en

Alteração 54
Vlad Gheorghe

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Sublinha a necessidade de 
alcançar um reequilíbrio económico entre 
os Estados-Membros da Europa Oriental 
e Ocidental, nomeadamente através do 
investimento em projetos a longo prazo 
nos Estados-Membros que beneficiam da 
política de coesão, de modo a acelerar a 
melhoria dos seus fatores de 
desenvolvimento e crescimento e, desta 
forma, reduzir o fosso de desenvolvimento 
económico entre os países;

Or. en

Alteração 55
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Incentiva o BEI a conceber a sua 
nova política de transparência de forma a 
aumentar a transparência e o acesso às 
informações relativas ao sistema de 
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contratação e subcontratação, aos 
resultados das investigações internas e à 
seleção, acompanhamento e avaliação das 
suas atividades e programas; insta o BEI 
a publicar os relatórios de 
acompanhamento e os relatórios dos 
promotores imediatamente após a sua 
receção;

Or. en

Alteração 56
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais abrangente 
a dimensão de género e os direitos 
humanos, bem como obrigações em 
matéria de dever de diligência; solicita ao 
BEI que publique os controlos da noção de 
conhecimento do cliente («Know Your 
Customer») antes de aprovar qualquer 
projeto.

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais abrangente 
a dimensão de género e os direitos 
humanos, bem como obrigações em 
matéria de dever de diligência; congratula-
se com os progressos alcançados na 
aplicação da estratégia do BEI em 
matéria de igualdade de género e aguarda 
com expectativa uma versão ambiciosa do 
próximo Plano de Ação II em matéria de 
Igualdade de Género para 2021-2024; 
sugere que se tenha por base o exemplo 
da estratégia e conjunto de ferramentas 
em matéria de igualdade de género da 
instituição britânica de financiamento do 
desenvolvimento CDC Group; insta o BEI 
a recolher dados desagregados por 
género, a fim de avaliar e abordar a 
desigualdade de género no que respeita à 
concessão de empréstimos; exorta o BEI a 
avaliar o impacto dos projetos no terreno 
e a realizar avaliações de impacto dos 
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projetos em termos de género, bem como 
a estabelecer contactos com peritos 
independentes para o efeito; sugere que a 
integração da perspetiva do género se 
torne um ponto permanente na agenda do 
Conselho de Administração do BEI; 
solicita ao BEI que afete mais recursos 
humanos encarregados dos direitos 
humanos e da igualdade de género; 
solicita a inclusão do Banco no âmbito de 
aplicação da diretiva da UE relativa à luta 
contra o branqueamento de capitais e, em 
particular, a publicação dos controlos da 
noção de conhecimento do cliente («Know 
Your Customer») antes de aprovar 
qualquer projeto; sublinha a importância 
de auditorias independentes para revelar 
quaisquer deficiências na aplicação das 
normas contra o branqueamento de 
capitais e pede mais transparência, 
especialmente para tornar pública 
qualquer decisão tomada no sentido de 
resolver tais deficiências; exige que sejam 
concedidos plenos poderes de auditoria ao 
Tribunal de Contas Europeu.

Or. en

Alteração 57
Hélène Laporte

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e 
apela a uma consulta pública abrangente 
e inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais 
abrangente a dimensão de género e os 
direitos humanos, bem como obrigações 
em matéria de dever de diligência; solicita 
ao BEI que publique os controlos da noção 
de conhecimento do cliente («Know Your 
Customer») antes de aprovar qualquer 

5. solicita ao BEI que publique os 
controlos da noção de conhecimento do 
cliente («Know Your Customer») antes de 
aprovar qualquer projeto.
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projeto.

Or. fr

Alteração 58
Bogdan Rzońca

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais 
abrangente a dimensão de género e os 
direitos humanos, bem como obrigações 
em matéria de dever de diligência; solicita 
ao BEI que publique os controlos da 
noção de conhecimento do cliente («Know 
Your Customer») antes de aprovar 
qualquer projeto.

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva;

Or. en

Alteração 59
Vlad Gheorghe

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais abrangente 
a dimensão de género e os direitos 
humanos, bem como obrigações em 
matéria de dever de diligência; solicita ao 
BEI que publique os controlos da noção de 
conhecimento do cliente («Know Your 
Customer») antes de aprovar qualquer 
projeto.

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais abrangente 
a dimensão de género e os direitos 
humanos, bem como obrigações em 
matéria de dever de diligência; solicita ao 
BEI que publique os controlos da noção de 
conhecimento do cliente («Know Your 
Customer») antes de aprovar qualquer 
projeto; insta o BEI a publicar todos os 
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projetos que foram aprovados ou 
rejeitados, incluindo o motivo da 
aprovação ou rejeição;

Or. en

Alteração 60
Anna Bonfrisco

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais abrangente 
a dimensão de género e os direitos 
humanos, bem como obrigações em 
matéria de dever de diligência; solicita ao 
BEI que publique os controlos da noção de 
conhecimento do cliente («Know Your 
Customer») antes de aprovar qualquer 
projeto.

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais abrangente 
a dimensão de género e os direitos 
humanos, bem como obrigações em 
matéria de dever de diligência; espera que 
seja prestado apoio empresarial a projetos 
promovidos por jovens e mulheres; 
solicita ao BEI que publique os controlos 
da noção de conhecimento do cliente 
(«Know Your Customer») antes de aprovar 
qualquer projeto.

Or. en

Alteração 61
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais 
abrangente a dimensão de género e os 

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
incluam uma sólida prevenção da 
poluição e proteção da biodiversidade, 
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direitos humanos, bem como obrigações 
em matéria de dever de diligência; solicita 
ao BEI que publique os controlos da noção 
de conhecimento do cliente («Know Your 
Customer») antes de aprovar qualquer 
projeto.

dimensões de género e de direitos humanos 
mais abrangentes, bem como obrigações 
em matéria de dever de diligência; solicita 
ao BEI que publique os controlos da noção 
de conhecimento do cliente («Know Your 
Customer») antes de aprovar qualquer 
projeto.

Or. en

Alteração 62
Angelika Winzig

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e apela 
a uma consulta pública abrangente e 
inclusiva; espera que todos os projetos 
tenham em conta de forma mais 
abrangente a dimensão de género e os 
direitos humanos, bem como obrigações 
em matéria de dever de diligência; solicita 
ao BEI que publique os controlos da 
noção de conhecimento do cliente («Know 
Your Customer») antes de aprovar 
qualquer projeto.

5. Congratula-se com a revisão das 
normas ambientais e sociais do BEI e 
reconhece que o BEI informa 
sistematicamente sobre os impactos 
económicos, sociais e ambientais e 
fornece avaliações ex-ante e ex-post do 
exercício de avaliação dos impactos 
ambientais e sociais.

Or. en

Alteração 63
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, 
Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera que o BEI deve 
assegurar o mais elevado nível de 
integridade dos seus intermediários 



AM\1220508PT.docx 41/53 PE662.077v01-00

PT

financeiros e que os seus empréstimos 
devem ser sujeitos aos mesmos requisitos 
de transparência que outros tipos de 
empréstimos; insta o BEI a publicar 
regularmente a lista dos beneficiários 
finais das operações de financiamento 
intermediário; exorta o BEI a alterar o 
modelo de cláusulas contratuais do BEI 
sobre questões ambientais e, 
consequentemente, os contratos com os 
intermediários financeiros, de modo a 
estabelecer requisitos claros quanto às 
informações ambientais a recolher pelo 
intermediário financeiro e a transmitir ao 
Banco para publicação; insta o BEI a 
deixar de trabalhar com intermediários 
financeiros com um historial negativo em 
matéria de transparência, fraude, 
corrupção, criminalidade organizada ou 
branqueamento de capitais, respeito pelos 
direitos humanos ou proteção ambiental; 
salienta que estes novos requisitos não 
devem prejudicar o acesso das PME ao 
financiamento;

Or. en

Alteração 64
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha que a pandemia de 
coronavírus tem sido um choque 
significativo para a UE e a economia 
global, com graves impactos económicos e 
sociais; salienta que as PME são a 
espinha dorsal da economia europeia, 
mas que muitas enfrentam desafios sem 
precedentes, especialmente em termos de 
liquidez, devido à pandemia; neste 
contexto, congratula-se com o escudo de 
proteção do BEI de 25 mil milhões de 
euros (fundo de garantia da UE), que visa 
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disponibilizar mais financiamento às 
pequenas e médias empresas e às 
empresas de média capitalização através 
de intermediários financeiros; apoia 
também o acordo alcançado pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho 
sobre o instrumento InvestEU, que 
proporciona uma vertente dedicada às 
PME e disposições horizontais que 
permitem a injeção de capital; apela ao 
BEI e aos Estados-Membros participantes 
para que deem prioridade a políticas que 
reforcem a criação e a manutenção de 
empregos e para que acompanhem e 
meçam o impacto dos fundos de modo a 
assegurar resultados reais.

Or. en

Alteração 65
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que, em 2019, 12,5 % dos 
empréstimos concedidos pelo BEI 
disseram respeito a projetos fora da UE, o 
que corresponde a cerca de um terço da 
ajuda pública ao desenvolvimento de 
todas as instituições da UE; recorda a 
declaração da Comissão segundo a qual o 
BEI deveria alinhar melhor as operações 
do mandato de concessão de empréstimos 
externos com as políticas da UE1-A.
_________________
1-A Resumo da avaliação da Decisão n.º 
466/2014/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 16 de abril de 2014, que 
concede uma garantia da UE ao Banco 
Europeu de Investimento em caso de 
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perdas resultantes de operações de 
financiamento a favor de projetos de 
investimento realizados fora da 
União{SWD(2019) 333 final}, 13 de 
setembro de 2019.

Or. en

Alteração 66
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita que a supervisão do 
Parlamento seja reforçada, a fim de 
reforçar a responsabilização do BEI e o 
controlo democrático das suas políticas e 
investimentos, incluindo a capacidade de 
apresentar perguntas com pedido de 
resposta escrita ao BEI, tal como já 
previsto para o BCE;

Or. en

Alteração 67
Anna Bonfrisco

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Espera que o BEI continue a 
apoiar as PME europeias, tendo em conta 
os riscos decorrentes da dupla transição 
ecológica e digital;

Or. en
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Alteração 68
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Recorda que os fundos do BEI são 
públicos, pelo que devem estar sempre 
sujeitos ao escrutínio público e à 
responsabilização; lamenta a falta de 
transparência na utilização dos 
empréstimos do BEI pela empresa 
europeia Volkswagen, tal como 
sublinhado pelo Provedor de Justiça 
Europeu na sua decisão de 28 de 
novembro de 2019, que declara uma 
«utilização indevida grave de fundos 
públicos e falsas declarações de uma 
empresa europeia líder quanto ao seu 
objetivo»1-A; solicita ao BEI que aplique 
controlos mais rigorosos e a devida 
diligência, a fim de evitar casos 
semelhantes no futuro, e, sobretudo, que 
divulgue quaisquer informações 
relevantes relacionadas com casos de 
utilização indevida grave de fundos 
públicos.
_________________
1-A Decisão relativa ao processo 
805/2018/MIG sobre a recusa do Banco 
Europeu de Investimento em conceder 
acesso público aos documentos relativos a 
um empréstimo à Volkswagen, 28 de 
novembro de 2019

Or. en

Alteração 69
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
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N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Congratula-se com a melhoria da 
diversidade no BEI em termos de 
equilíbrio de género, tendo registado um 
aumento do número de mulheres em 
cargos de chefia e gestão para 33 % e 
30 %, respetivamente, em 2019; 
congratula-se com os objetivos 
estabelecidos pelo BEI para 2021 de 
aumentar ainda mais a percentagem de 
mulheres nestes cargos; exorta o BEI a 
continuar a promover todas as formas de 
diversidade e inclusão na sua organização 
e a estabelecer objetivos ambiciosos.

Or. en

Alteração 70
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Reconhece o valor acrescentado 
das investigações do Provedor de Justiça 
da UE que podem conduzir a uma 
administração mais eficaz e transparente; 
exorta, a este respeito, o BEI a aplicar 
atempadamente as recomendações do 
Provedor de Justiça da UE;

Or. en

Alteração 71
Anna Bonfrisco

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-B. Espera que o Grupo BEI prossiga 
os seus esforços de diversificação com 
vista a criar um ecossistema financeiro 
pan-europeu capaz de sustentar empresas 
inovadoras também em países onde o 
mercado de ações esteja menos 
desenvolvido;

Or. en

Alteração 72
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Insta o BEI a cumprir os objetivos 
das suas normas sociais e da sua 
estratégia para a igualdade de género e o 
empoderamento económico das mulheres, 
bem como a afetar os recursos internos 
necessários, incluindo recursos humanos, 
para assegurar a sua plena aplicação; 
solicita uma atualização sobre a aplicação 
da estratégia para a igualdade de género; 
solicita que os impactos em matéria de 
igualdade de género sejam também 
considerados a nível de projeto.

Or. en

Alteração 73
Anna Bonfrisco

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Insta o BEI a criar um banco de 
desenvolvimento para assegurar que o 
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financiamento do desenvolvimento seja 
alinhado com as prioridades da UE e a 
sua diplomacia económica, a fim de 
alcançar a autonomia estratégica da 
União Europeia; espera que a Comissão e 
os Estados-Membros privilegiem o BEI e 
o novo banco de desenvolvimento na 
aplicação de programas de financiamento 
do desenvolvimento.

Or. en

Alteração 74
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE
Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Observa que o BEI aprovou vários 
empréstimos no valor de centenas de 
milhões de euros para a implantação de 
redes 5G nos Estados-Membros europeus; 
lamenta, no entanto, que antes destas 
aprovações não tenha sido realizado 
qualquer estudo exaustivo sobre o 
impacto ambiental e sanitário da 
implantação desta tecnologia.

Or. en

Alteração 75
Martin Hojsík, Olivier Chastel, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Insta o BEI a reforçar ainda mais 
a aplicação das suas normas sociais e da 



PE662.077v01-00 48/53 AM\1220508PT.docx

PT

sua estratégia para a igualdade de género 
e o empoderamento económico das 
mulheres, bem como a atribuir os 
recursos internos necessários em 
conformidade;

Or. en

Alteração 76
Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Convida o BEI a proceder a uma 
troca de pontos de vista interinstitucional 
sobre os seus contributos para enfrentar 
os desafios globais e prosseguir objetivos 
comuns, incluindo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, e a avaliar 
os progressos realizados no que diz 
respeito à Resolução sobre as atividades 
financeiras do BEI – relatório anual de 
2019, aprovada em 10 de julho de 2020.

Or. en

Alteração 77
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-D. Reitera o pedido de publicar 
sistematicamente o conteúdo das reuniões 
de todos os órgãos direção do BEI e 
solicita mais transparência no que diz 
respeito às reuniões do Comité Executivo, 
incluindo as ordens do dia das reuniões e 
reuniões externas, e respetivos resultados.
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Or. en

Alteração 78
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-E. Apela a uma nova norma 
ambiciosa sobre intermediários 
financeiros, com critérios específicos para 
selecionar os intermediários seguindo 
normas fiscais, de transparência, 
ambientais e sociais rigorosas.

Or. en

Alteração 79
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-F. Observa que a pandemia de 
coronavírus corona teve um enorme 
impacto negativo na educação e bem-estar 
das crianças em todo o mundo, com 
milhões de crianças ainda sem acesso à 
educação devido a medidas de 
confinamento e, por conseguinte, em risco 
de regressão e de sofrer potenciais 
repercussões ao longo da vida; 
congratula-se com o investimento do BEI 
na educação, uma vez que este ajuda a 
erradicar a pobreza, a impulsionar o 
crescimento económico e a melhorar a 
igualdade de género; apela ao BEI para 
que aumente o seu investimento na 
educação, a fim de ajudar a mitigar o 
grave impacto da crise do coronavírus nos 
sistemas de educação a nível mundial.



PE662.077v01-00 50/53 AM\1220508PT.docx

PT

Or. en

Alteração 80
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-G. A falta de acesso ao financiamento 
das PME e empresas de média 
capitalização, em particular no domínio 
da inovação, continua a ser uma 
deficiência estrutural do mercado; insta o 
BEI a reforçar a cooperação com 
intermediários financeiros e bancos ou 
instituições de fomento nacional, a fim de 
alcançar uma vasta gama de PME e 
empresas de média capitalização; exorta o 
BEI a dar prioridade a projetos que criem 
empregos sustentáveis e reduzam as 
desigualdades, bem como o capital 
necessário para o crescimento, a fim de 
permitir às PME ampliar as suas 
operações.

Or. en

Alteração 81
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-H. Observa que o BEI desempenhará 
um papel fundamental na recuperação 
após a pandemia de COVID-19 na 
Europa; solicita ao BEI que esteja 
preparado para assumir um importante 
papel consultivo em matéria de 
investimento nas transições climática e 
digital justas, nas PME, na coesão e na 
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recuperação; solicita ao BEI que 
maximize os níveis de investimento para 
travar os impactos negativos a longo 
prazo da pandemia.

Or. en

Alteração 82
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-I (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-I. Aguarda com expectativa a revisão 
da política de transparência do BEI, em 
2021; solicita ao BEI que reforce a 
proatividade na publicação atempada de 
informações mais amplas sobre as suas 
atividades de financiamento, uma vez que 
mais responsabilidade deve pressupor 
uma maior responsabilização, também 
perante o Parlamento Europeu; recorda 
que a transparência é uma das pedras 
angulares da democracia.

Or. en

Alteração 83
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-J (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-J. Congratula-se com o aumento do 
investimento do BEI no setor da saúde, 
incluindo em I&D e inovação para o 
desenvolvimento de uma vacina contra o 
coronavírus; salienta, no entanto, que as 
atividades do BEI não devem contribuir 
para aumentar a privatização dos sistemas 
de saúde.
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Or. en

Alteração 84
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-K (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-K. Insta o BEI a aplicar normas de 
transparência fiscal mais rigorosas, 
nomeadamente sujeitando a concessão de 
empréstimos diretos e indiretos à 
publicação, pelos beneficiários, de dados 
fiscais e contabilísticos por país e à 
partilha dos dados sobre a propriedade 
efetiva relativos aos beneficiários e aos 
intermediários financeiros envolvidos em 
operações de financiamento;

Or. en

Alteração 85
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-L (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-L. Insta o BEI a aprofundar a sua 
cooperação com o OLAF, o Tribunal de 
Contas e a Procuradoria Europeia; 
considera que a Procuradoria Europeia 
deve, no futuro, ter por mandato a 
repressão das atividades criminosas no 
que diz respeito aos fundos do BEI nos 
Estados-Membros da UE que são 
membros da Procuradoria Europeia;

Or. en
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Alteração 86
Eero Heinäluoma

Projeto de parecer
N.º 5-M (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-M. Observa que o BEI ainda está a 
rever a sua política de luta contra a 
fraude e insta-o a aprovar rapidamente a 
política atualizada; solicita ao BEI que 
intensifique as suas obrigações em 
matéria de dever de diligência, em 
conformidade com a legislação da UE 
contra o branqueamento de capitais, e que 
forneça um quadro regulamentar 
completo que permita ao Banco prevenir 
eficazmente o envolvimento em atividades 
ilícitas e assegurar um regime de sanções 
adequado em caso de incumprimento da 
legislação da UE; insta o BEI a reforçar 
os controlos das pessoas politicamente 
expostas.

Or. en


