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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

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;

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;

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;

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;

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.


