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SUGESTÕES

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

1. Destaca a importância das atividades do Banco Europeu de Investimento (BEI), 
enquanto banco da União, para aumentar os atuais níveis de investimento na UE, que 
permanecem abaixo das médias históricas e são insuficientes para satisfazer as 
ambições da UE em matéria de sustentabilidade, económicas, sociais e de criação de 
emprego e para alcançar a coesão regional, a inovação e a competitividade a nível da 
UE, bem como o financiamento a nível local, designadamente dos municípios, que 
respondem às necessidades dos cidadãos; encoraja vivamente o BEI a prosseguir os 
seus esforços para continuar a apoiar o investimento numa economia europeia mais 
sustentável e competitiva;

2. Insta a Comissão a prestar especial atenção para assegurar que as regras orçamentais da 
UE apoiem os futuros esforços no sentido de aumentar o nível de investimento público 
na UE, o que permitirá ao BEI alavancar esse aumento do investimento público; 
sublinha o importante papel que o setor público desempenha na concretização dos 
objetivos de investimento anunciados pela nova Comissão, nomeadamente no sentido 
de libertar 1 bilião de euros de financiamento para investimento na transição ecológica 
para a próxima década;

3. Sublinha que, para alcançar estas ambições da UE, poderá ser necessário que o BEI 
assuma mais riscos, especialmente em setores e regiões que atraem menos investimento, 
desde que esses empréstimos sejam conformes com os critérios de elegibilidade do BEI 
e que a preservação da notação geral de «triplo A» do BEI seja tida em conta, em 
simultâneo com o aumento do capital próprio e o desenvolvimento de conhecimentos 
especializados em instrumentos de financiamento inovadores;

4. Apela ao aumento geral da capitalização do BEI, de modo a permitir mais empréstimos 
a longo prazo e a utilização de instrumentos inovadores no financiamento de projetos 
com potenciais ganhos consideráveis em matéria de sustentabilidade, questões sociais e 
inovação, nomeadamente projetos que criem empregos sustentáveis e reduzam as 
desigualdades; destaca a importância do fator de adicionalidade representado pelo BEI 
em investimentos em toda a UE e na cooperação com vários parceiros; recorda, ainda, 
que um dos valores acrescentados dos financiamentos do BEI consiste também na 
prestação de assistência técnica e no reforço de capacidades, a fim de permitir que os 
projetos fiquem aptos a receber investimento e assegurar o maior equilíbrio geográfico 
possível;

5. Toma nota dos resultados do relatório de investimento do BEI em 2019/2020 no que diz 
respeito ao financiamento das PME e das empresas de média capitalização; considera 
que o apoio às PME e às empresas de média capitalização deve continuar a ser um 
objetivo fundamental do BEI e insta a um maior empenho e a que se dê maior destaque 
ao financiamento das PME, a fim de reduzir o défice de financiamento destas empresas; 
congratula-se, neste contexto, com a vertente PME do Fundo InvestEU; frisa a 
necessidade de colocar a tónica no financiamento a longo prazo, nomeadamente através 
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do apoio a projetos que de outro modo não seriam financiados, em particular para as 
empresas inovadoras em fase de arranque e as PME; salienta, contudo, que as atividades 
de financiamento do BEI não são substituto de políticas orçamentais sustentáveis nos 
Estados-Membros; insta o BEI a aumentar o investimento em inovações 
revolucionárias, especialmente no âmbito da transição ecológica, a fim de apoiar as 
empresas europeias;

6. Acolhe com agrado o compromisso assumido pela presidente da Comissão de 
transformar certas secções do BEI num banco para o clima, bem como os princípios do 
Pacto Ecológico Europeu e a decisão tomada pelo Conselho de Administração do BEI 
no sentido de aumentar a quota de financiamento do BEI dedicada à ação climática e à 
sustentabilidade ambiental para, pelo menos, 50 % até 2025 e de alinhar todas as 
atividades de financiamento do BEI com os objetivos do Acordo de Paris até ao final de 
2020;

7. Exorta o BEI a aumentar o financiamento para fazer face à transição tecnológica, apoiar 
o desenvolvimento de competências adaptadas às necessidades atuais e futuras do 
mercado de trabalho, promover mais o investimento nas competências digitais dos 
trabalhadores e dos empresários, as infraestruturas digitais e o reforço de capacidades 
para a digitalização, disponibilizar fundos para a investigação e a inovação a longo 
prazo e para as PME, apoiar a economia social e reforçar a coesão social e territorial, 
nomeadamente colmatando as atuais lacunas de investimento em infraestruturas e 
habitação pública;

8. Toma nota do novo Plano de Investimento para uma Europa Sustentável da Comissão e 
insta a Comissão a apoiar plenamente o BEI nas suas ambições em matéria de 
sustentabilidade;

9. Insta o BEI a adotar um papel fundamental no financiamento sustentável, tanto dentro 
como fora da Europa, e a manter um papel fundamental na criação de mecanismos de 
financiamento da UE para países terceiros, em especial para os países em 
desenvolvimento;

10. Reconhece que a União Europeia e os Estados-Membros têm de investir mais na luta 
contra as alterações climáticas, na revolução digital e nos serviços públicos; acolhe com 
agrado, por conseguinte, a decisão tomada pelo Conselho de Administração do BEI de 
pôr termo ao apoio financeiro à maior parte dos projetos no domínio dos combustíveis 
fósseis até ao final de 2021 e de alinhar o seu portfólio, nomeadamente as operações do 
FEI e as políticas de concessão de empréstimos, com os objetivos do Acordo de Paris;

11. Insta o BEI a trabalhar no sentido de tornar o compromisso de descarbonização uma 
condição para as empresas receberem o seu apoio e a propor aconselhamento sobre a 
forma como as empresas podem descarbonizar; exorta o BEI a aplicar o quadro 
taxonómico da UE, logo que este tenha sido formalmente adotado, como referência para 
os seus investimentos no domínio do clima e do ambiente; insta o BEI a desenvolver 
uma metodologia credível para medir, divulgar e concretizar o alinhamento das suas 
operações de financiamento com os objetivos do Acordo de Paris;

12. Regista as diferentes situações e capacidades económicas dos Estados-Membros e 
sublinha a importância de assegurar uma transição justa para ajudar as regiões e os 
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países mais afetados a adaptarem-se às alterações iminentes, de modo a que ninguém 
fique para trás; realça a necessidade de apoiar proativamente as áreas onde atualmente 
os empregos estão dependentes de indústrias com elevados níveis de emissões, através 
de um investimento substancial em formação e oportunidades económicas alternativas 
para garantir empregos de qualidade, assegurando assim uma transição harmoniosa; 
considera que, a este respeito, será crucial assegurar a coerência e a coordenação com 
outros instrumentos de financiamento da UE;

13. Sublinha que o principal objetivo quantitativo fundamental do Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos (FEIE) de mobilizar 500 milhões de EUR de investimento 
público e privado adicional não deverá ser o fator principal do sucesso do FEIE e que 
objetivos mensuráveis em matéria de sustentabilidade, adicionalidade, cobertura 
geográfica e impacto social deverão assumir pelo menos a mesma importância em 
futuras estratégias de investimento;

14. Insta o BEI a aumentar a percentagem de financiamento do FEIE e do InvestEU a 
projetos que contribuam substancialmente para a sustentabilidade e objetivos sociais da 
UE, em consonância com a regulamentação pertinente da UE; exorta a Comissão a 
assegurar que as metodologias de aferição da sustentabilidade aplicadas pelo InvestEU 
sejam plenamente coerentes com os objetivos de sustentabilidade da UE e que os 
critérios de avaliação dos projetos sociais tenham em conta os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais; sublinha, neste contexto, a importância de realizar 
avaliações ex ante e ex post da sustentabilidade, da competitividade e dos impactos 
económicos, sociais e ambientais dos projetos; 

15. Insta o BEI a dar prioridade, através das suas atividades de concessão de empréstimos, 
ao apoio à realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas;

16. Convida o Grupo BEI a assegurar um nível mais elevado de transparência e 
responsabilização relativamente às suas operações económicas, à sua utilização da 
garantia do orçamento da UE, à adicionalidade das suas operações, bem como a 
eventuais planos futuros para uma filial de desenvolvimento no BEI;

17. Observa que a política de transparência do Grupo BEI se baseia na presunção de 
divulgação; insta o BEI a intensificar os seus esforços de comunicação em geral e, em 
especial, a reforçar, através dos gabinetes de ligação nos Estados-Membros, a 
comunicação e a promoção dos seus instrumentos junto dos intervenientes públicos e 
privados nacionais e locais; destaca a importância de consultar devidamente as 
comunidades locais e os cidadãos antes e durante a execução dos projetos e a 
necessidade de dispor de mecanismos adequados para consultar várias partes 
interessadas, como peritos em matéria de clima, sindicatos, intervenientes da sociedade 
civil, representantes de empresas, PME e meio académico;

18. Exorta o Grupo BEI a melhorar a sua responsabilização relativamente a estas questões e 
sugere o estabelecimento de um diálogo trimestral com as comissões competentes do 
Parlamento, a fim de assegurar a participação na estratégia de investimento do BEI, bem 
como uma supervisão adequada; frisa a importância de um maior controlo pelo 
Parlamento sobre as decisões do Conselho de Administração do BEI e chama a atenção 
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para a possibilidade de o Parlamento ter estatuto de observador nas reuniões do 
Conselho de Administração, a fim de assegurar uma melhor partilha de informações; 
exige que a Comissão que aumente a sua transparência perante o Parlamento 
relativamente às posições que toma no Conselho de Administração do BEI; apela à 
criação de um memorando de entendimento entre o BEI e o Parlamento para melhorar o 
acesso aos documentos e aos dados do BEI relativos à orientação estratégica e às 
políticas de financiamento futuras, a fim de reforçar a responsabilização do banco;

19. Salienta que o direito do Tribunal de Contas de auditar o BEI deve ser reforçado e 
abranger todas as operações do BEI e que as auditorias devem incluir a relação 
custo-eficácia dos esforços de investimento do BEI e a adicionalidade dos seus projetos, 
bem como devem ser tornadas públicas; insta o BEI a aumentar futuramente a sua 
colaboração com o OLAF e a Procuradoria Europeia e a comunicar às autoridades 
competentes todos os casos de potencial fraude; considera que a Procuradoria Europeia 
deve, no futuro, ter o mandato de instaurar ações penais relativamente a fundos do BEI 
nos Estados-Membros da UE que são membros da Procuradoria Europeia;

20. Saúda a nova política do Grupo BEI em matéria de jurisdições não cooperantes e boa 
governação fiscal, adotada em 2019, mas recorda a extrema importância de reforçar esta 
política à luz das novas e existentes formas de evitar impostos, como a utilização de 
assimetrias híbridas, o tratamento preferencial para os direitos de propriedade 
intelectual, ou a utilização de jurisdições com tributação baixa ou nula para transferir os 
lucros; insta outras instituições financeiras europeias a aplicarem o mesmo nível de 
normas; insta o BEI a fazer pleno uso do seu conjunto de instrumentos antielisão fiscal 
para projetos sensíveis ao risco, no decurso do seu dever de diligência em matéria fiscal, 
e a utilizar os requisitos de deslocalização sempre que necessário; acolhe com agrado o 
artigo 155.º, n.º 3, do Regulamento Financeiro de 2018, aplicável ao orçamento geral da 
União, que sujeita as garantias orçamentais à prestação de informações sobre os 
beneficiários efetivos e à publicação dos relatórios por país; toma nota do quadro 
ABC/CFT revisto do Grupo BEI e insta o BEI a atualizar a sua política à luz da Quinta 
Diretiva Branqueamento de Capitais, que entra em vigor em janeiro de 2020, e a 
cooperar com as autoridades competentes para garantir sanções adequadas em caso de 
violação da lei e normas rigorosas em matéria de intermediários financeiros;

21. Assinala que o BEI está vinculado pela Carta dos Direitos Fundamentais da UE e que os 
princípios dos direitos humanos são integrados nos seus procedimentos e normas de 
devida diligência, designadamente avaliações ex ante disponíveis ao público; insta o 
BEI a assegurar que o seu mecanismo de tratamento de reclamações seja plenamente 
funcional, a fim de detetar e reparar eventuais violações dos direitos humanos nos 
projetos em que o BEI está envolvido; exorta o BEI a assegurar a inclusão de 
salvaguardas em matéria de direitos humanos na próxima revisão das suas normas 
ambientais e sociais, prevista para 2020;

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

23. Congratula-se com a assinatura, em 26 de setembro de 2019, de um Memorando de 
Entendimento entre o BEI e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), 
que permitirá um maior cofinanciamento e coinvestimento nos países em 
desenvolvimento; assinala que esta colaboração reforça a importante parceria 
estratégica entre o BEI e a JICA no apoio a projetos em países terceiros que abordem 
questões globais;

24. Apoia o compromisso assumido pelo BEI, no âmbito da terceira estratégia para a 
Inclusão e a Diversidade, que abrange o período 2018-2021, de aumentar para 50 %, até 
2021, o número de mulheres em quadros superiores; insta o BEI a assegurar que cumpre 
o objetivo de obter a certificação económica para a igualdade de género (EDGE) nos 
próximos doze meses;

25. Insta o BEI a continuar a trabalhar em colaboração com parceiros que partilham os 
mesmos valores para abordar questões globais;

26. Solicita um maior apoio financeiro às fontes de energia locais, com o intuito de pôr 
termo à elevada dependência da Europa relativamente a fontes de energia externas e de 
assegurar o aprovisionamento;

27. Convida o BEI a trabalhar com os pequenos intervenientes no mercado e com as 
cooperativas comunitárias para consolidar projetos de energias renováveis de pequena 
dimensão, permitindo-lhes, assim, cumprir as condições de financiamento do BEI.
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