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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de concertação
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a alterações 
ao Acordo constitutivo do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), 
que alargam o âmbito geográfico das operações do BERD ao sul e ao leste do 
Mediterrâneo
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0905),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 212.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0523/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Comércio Internacional (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Aprova a sua declaração anexa à presente resolução;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) O sul e o leste do Mediterrâneo 
compreendem os países costeiros do 
Mediterrâneo, bem como a Jordânia, que 
está estreitamente integrada na região.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) Desde a sua criação em 1990, o 
Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BERD) tem prestado 
assistência aos países da Europa Central 
e Oriental na sua transição para 
economias de mercado e na promoção da 
iniciativa privada e do espírito 
empresarial, tendo com isso contribuído 
de forma significativa para o 
desenvolvimento desses países. Após os 
acontecimentos que conduziram à 
«Primavera Árabe», os países do sul e do 
leste do Mediterrâneo tomaram medidas 
para transformar a administração pública 
e as suas economias. Neste processo de 
transição, estes países podem beneficiar 
da experiência e das competências do 
BERD.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Em resposta aos acontecimentos de 
2011 no Sul e no leste do Mediterrâneo, a 
Comissão e a Alta Representante 
apresentaram, em março de 2011, uma 
comunicação conjunta que deixava claro o 
forte apoio político e económico da UE à 
região, que incluía uma opção para tornar o 
mandato do BERD extensivo aos países 
vizinhos do Sul, com base na sua 
experiência de mais de 20 anos. O 
Conselho Europeu de 24-25 de março de 
2011 sancionou, de um modo geral, o 
conteúdo desta comunicação conjunta. Na 
sua Resolução de 7 de abril de 2011 sobre 
a revisão da Política Europeia de 
Vizinhança – Dimensão meridional, o 
Parlamento Europeu convidava o BERD 
a alterar o seu estatuto, a fim de poder 
participar no processo de ajuda 
financeira.

(1) Em resposta aos acontecimentos de 
2011 no sul e no leste do Mediterrâneo, a 
Comissão e a Alta Representante 
apresentaram, em março de 2011, uma 
comunicação conjunta que deixava claro o 
forte apoio político e económico da UE à 
região, que incluía uma opção para tornar o 
mandato do BERD extensivo aos países 
vizinhos do Sul, com base na sua 
experiência de mais de 20 anos. O 
Conselho Europeu de 24-25 de março de 
2011 sancionou, de um modo geral, o 
conteúdo desta comunicação conjunta.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na sua Resolução de 7 de abril de 
2011 sobre a revisão da Política Europeia 
de Vizinhança – Dimensão meridional, o 
Parlamento Europeu convidava o BERD 
a alterar o seu estatuto, a fim de poder 
participar no processo de ajuda 
financeira.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A expansão do BERD ao sul e ao 
leste do Mediterrâneo expressa o apoio da 
comunidade internacional à «Primavera 
Árabe» e dá resposta às esperanças 
criadas de uma transição para 
democracias eficientes nos países desta 
região.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Através das Resoluções 137 e 138, 
aprovadas em 30 de setembro de 2011, o 
Conselho de Governadores do BERD 
votou a favor das necessárias alterações ao 
Acordo constitutivo do Banco, de modo a 
permitir-lhe tornar a região de operações 
do BERD extensiva ao sul e ao leste do 
Mediterrâneo. Todos os Governadores do 
BERD que representam os 
Estados-Membros da União votaram a 
favor destas alterações, incluindo o 
Governador que representa a União 
Europeia.

(3) Através das Resoluções 137 e 138, 
aprovadas em 30 de setembro de 2011, o 
Conselho de Governadores do BERD 
votou a favor das necessárias alterações ao 
Acordo constitutivo do Banco, de modo a 
permitir-lhe tornar a região de operações 
do BERD extensiva ao sul e ao leste do 
Mediterrâneo, ao mesmo tempo que 
mantém o seu compromisso para com os 
países onde já opera. Todos os 
Governadores do BERD que representam 
os Estados-Membros da União votaram a 
favor destas alterações, incluindo o 
Governador que representa a União 
Europeia.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Antes de o BERD iniciar operações 
em qualquer dos potenciais novos países, 
deve ser encorajado a fazer avaliações 
técnicas pormenorizadas das condições 
económicas e políticas existentes nos 
países em causa, incluindo: uma 
avaliação do compromisso do país face 
aos princípios da democracia 
multipartidária, do pluralismo e da 
economia de mercado, como está 
consagrado no artigo 1.º do Acordo 
constitutivo do BERD; uma avaliação das 
lacunas de transição; e uma revisão das 
intervenções de outras instituições 
financeiras internacionais nesse país e 
das prioridades em relação às quais o 
BERD melhor pode utilizar os seus 
conhecimentos e competências únicos. Ao 
preparar estas avaliações, os 
representantes da União nos órgãos 
governativos do BERD devem encorajar o 
BERD a ter totalmente em conta os 
pontos de vista da União e da comunidade 
internacional.

Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Os representantes da União nos 
órgãos governativos do BERD devem 
encorajar o BERD a evitar a concessão de 
empréstimos a países onde haja uma falta 
de responsabilização política, onde sejam 
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violados os direitos cívicos e humanos e 
onde persista um elevado nível de 
corrupção.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) Os representantes da União nos 
órgãos governativos do BERD devem 
encorajar o BERD a promover o 
desenvolvimento sustentável e a fomentar 
a transição para economias de mercado 
socialmente inclusivas e energeticamente 
eficientes.

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-D) Através da Resolução 134, aprovada 
em 21 de maio de 2011, o Conselho de 
Governadores do BERD salientou que o 
alargamento planeado do mandato do 
BERD deve ser alcançado sem que sejam 
necessárias contribuições adicionais de 
capital por parte dos seus acionistas.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de decisão
Considerando 5-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-E) Os representantes da União nos 
órgãos governativos do BERD devem 
encorajar o BERD a assegurar que as 
suas atividades são direcionadas para 
apoiar a transição dos potenciais países 
de operações no sul e no leste do 
Mediterrâneo para economias de mercado 
eficientes, sustentáveis e modernas. A esse 
respeito, o BERD deve fazer relatórios 
anuais sobre o seu desempenho e deve 
realizar avaliações exaustivas sobre o seu 
impacto na criação dessas economias 
antes das análises quinquenais aos 
recursos de capital do banco.

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A

O Governador do BERD que representa a 
União deve fazer relatórios anuais ao 
Parlamento Europeu sobre a expansão 
das operações do BERD para os países do 
sul e do leste do Mediterrâneo, em 
particular no que toca ao contributo do 
BERD na transição para economias de 
mercado socialmente inclusivas e energia 
sustentável, ao mesmo tempo que 
assegura o respeito pelos direitos cívicos e 
humanos nas suas operações.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-B
No que diz respeito aos países no sul e no 
leste do Mediterrâneo, a Comissão deve, 
antes de prestar assistência a esse país, 
tomar todas as medidas adequadas para 
encorajar o BERD a fazer uma avaliação 
técnica pormenorizada das condições 
económicas e políticas existentes no país 
em causa.
A Comissão deve tomar todas as medidas 
adequadas para encorajar o BERD a 
prestar assistência no sul e no leste do 
Mediterrâneo somente em conformidade 
com o artigo 1.º do Acordo constitutivo do 
BERD e a evitar empréstimos de grande 
escala em países onde haja falta de 
responsabilização política, onde sejam 
violados os direitos cívicos e humanos ou 
onde persista a corrupção.
A Comissão deve tomar todas as medidas 
adequadas para encorajar o BERD a não 
realizar atividades que entrem em conflito 
com a política europeia relativa aos 
direitos cívicos e humanos e a apoiar 
projetos que promovam o 
desenvolvimento sustentável.

Or. en
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ANEXO: Alterações ao Acordo constitutivo do Banco Europeu de 
Reconstrução e Desenvolvimento

O artigo 1.º do Acordo constitutivo do Banco passa a ter a seguinte redação: 
«Artigo 1.º

OBJETO
O objeto do Banco consiste em favorecer a transição para economias de mercado e promover 
a iniciativa privada e o espírito empresarial nos países da Europa Central e Oriental que se 
comprometam a respeitar os princípios da democracia pluripartidária, do pluralismo e da 
economia de mercado, ao mesmo tempo que contribui para o progresso e a reconstrução 
económica desses países. Nas mesmas condições, o Banco pode igualmente prosseguir o seu 
objeto na Mongólia e nos países membros do sul e do leste do Mediterrâneo determinados 
pelo Banco por uma decisão expressa de, pelo menos, dois terços dos Governadores, 
representando, no mínimo, três quartos do total dos votos dos membros. Por conseguinte, 
quaisquer referências no presente acordo e respetivos anexos a «países da Europa Central e 
Oriental», ao «país (ou países) beneficiário(s)» ou ao «país (ou países) membro(s) 
beneficiário(s)» incluirão igualmente a Mongólia e os países pertinentes do sul e do leste do 
Mediterrâneo.»

O artigo 18.º do Acordo constitutivo do Banco passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 18.º
Fundos especiais

1. i) O Banco poderá aceitar a gestão de fundos especiais que contribuam para a realização do 
seu objeto e sejam compatíveis com as suas funções nos países beneficiários e potenciais 
países beneficiários. As despesas de gestão de cada fundo especial serão imputadas a esse 
fundo especial.
ii) Para efeitos da alínea i), o Conselho de Governadores pode, a pedido de um membro que 
não seja um país beneficiário, decidir que esse membro reúne condições para ser um 
potencial país beneficiário, pelo período e nas condições que se afigurem adequadas. Tal 
decisão será tomada mediante votação favorável de, pelo menos, dois terços do número dos 
governadores, que representem, no mínimo, três quartos do número total dos votos atribuídos 
aos membros.
iii) A decisão de permitir que um membro se torne um potencial país beneficiário apenas 
pode ser tomada se esse membro reunir as condições para tal. Essas condições são as 
enunciadas no artigo 1.º do presente acordo, com a redação vigente à data da tomada da 
decisão em causa ou com a redação que vier a ter à data da entrada em vigor de uma 
alteração já aprovada pelo Conselho de Governadores aquando da tomada dessa decisão.
iv) Se um potencial país beneficiário não se tiver tornado num país beneficiário no final do 
período referido na alínea ii), o Banco porá imediatamente termo a todas as operações 
especiais nesse país, com exceção das que se referem à realização, conservação e proteção, 
de forma ordenada, dos ativos do fundo especial e à liquidação das obrigações contraídas em 
relação com esse fundo.
2. Os fundos especiais aceites pelo Banco poderão ser utilizados nos seus países beneficiários 
e potenciais países beneficiários sob qualquer forma e em quaisquer condições e modalidades 
compatíveis com o objeto e funções do Banco, de acordo com quaisquer outras disposições 
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aplicáveis do presente acordo e com a ou as convenções que regem esses fundos.
3. O Banco adota as regras e os regulamentos necessários à instituição, gestão e utilização de 
cada fundo especial. 
Estas regras e regulamentos devem ser compatíveis com as disposições do presente acordo, 
com exceção das que se aplicam expressa e exclusivamente às operações correntes do 
Banco.» 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) foi criado em 1990 para 
apoiar o desenvolvimento das economias de mercado desde a Europa Central à Ásia Central, 
na sequência do colapso generalizado dos regimes comunistas. Para cumprir a longo prazo o 
seu objeto de favorecer a transição dos países da Europa Central e Oriental para economias de 
mercado e promover a iniciativa privada e o espírito empresarial, o Banco ajuda os países 
membros beneficiários a implementar reformas económicas estruturais e setoriais, incluindo a 
desmonopolização, descentralização e privatização, e a integrar totalmente as respetivas 
economias na economia internacional. Segundo o Acordo constitutivo do BERD, para o 
alcançar há que: 

- promover a criação, melhoria e expansão da atividade produtiva e competitiva do setor 
privado, em particular das pequenas e médias empresas; 

- mobilizar o capital nacional e estrangeiro, assim como uma gestão experiente;
- fomentar o investimento produtivo, incluindo no setor dos serviços e no setor financeiro, e 
em infraestruturas relacionadas onde tal seja necessário para apoiar iniciativas privadas e 
empresariais, ajudando desta forma a criar um ambiente competitivo e a melhorar a 
produtividade, os padrões de vida e as condições de trabalho;

- prestar assistência técnica na preparação, financiamento e implementação de projetos 
relevantes, sejam individuais ou no contexto de programas de investimento específicos; 

- estimular e encorajar o desenvolvimento dos mercados de capitais; 
- dar apoio a projetos bons e economicamente viáveis que envolvam mais do que um país 
membro beneficiário; 

- promover, no âmbito total das suas atividades, um desenvolvimento são e sustentável; 

A União Europeia juntamente com o Banco Europeu de Investimento (BEI) e todos os 
Estados-Membros da UE da altura fazem parte dos membros fundadores. O BERD é 
atualmente detido por 63 países, pela UE e o BEI. O BERD apoia projetos em 29 países em 
que intervém, principalmente em operações no setor privado, que não podem ser inteiramente 
financiadas pelo mercado. Além disso, num ambiente financeiro muito exigente, o Banco viu 
reconfirmada por parte das agências de notação financeira a sua notação financeira de AAA, 
com sólidas perspetivas.

Em resposta à «Primavera Árabe» e às esperanças criadas de transição para uma democracia 
eficiente nos países do sul e do leste do Mediterrâneo, o Conselho de Governadores solicitou 
e aprovou por unanimidade o alargamento geográfico das atividades do BERD, mantendo ao 
mesmo tempo o seu compromisso para com a região onde já intervém. O BERD deu uma 
resposta rápida, criando mecanismos de transição para prestar assistência técnica e operações 
semelhantes no Egito, em Marrocos, na Tunísia e na Jordânia, ao mesmo tempo que se 
ratificam as necessárias alterações ao tratado do BERD.

A comunidade internacional, incluindo todos os Estados-Membros, a Comissão e as outras 
instituições da UE, exortou ao BERD que fizesse parte da resposta económica aos 
acontecimentos políticos no sul e no leste do Mediterrâneo servindo-se da sua experiência de 
apoio à transformação económica em países da Europa Central e Oriental, assim como na 
Ásia Central, após o colapso do comunismo.
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A UE e o G8 incentivaram ainda o BERD a apoiar a cooperação na região e comprometeram-
se a trabalhar com o Banco com vista à criação de um «mecanismo transitório específico» 
para permitir que as operações do Banco em países da região alargada tenham início logo que 
possível.

Um dos tópicos da próxima cimeira do G20 em 18 e 19 de maio de 2012 será o alargamento 
geográfico do mandato do BERD a sul e a leste do Mediterrâneo. No seguimento do forte 
apoio político da UE à «Primavera Árabe» e enfatizando a necessidade de ajudar o processo 
de democratização ao mais alto nível político, a aprovação do alargamento do BERD por 
parte da UE irá corroborar as promessas feitas de apoiar ativamente a Primavera Árabe.

Contudo, devem ser abordadas diversas preocupações. Os países do sul e do leste do 
Mediterrâneo são muito diferentes dos antigos estados do Bloco de Leste onde o BERD tem 
tradicionalmente operado. Existem muitas características distintivas nos países do sul e do 
leste do Mediterrâneo que possivelmente afetarão as respetivas trajetórias políticas e que 
tornarão a relação entre política e economia nesta região diferente daquela que se verificou na 
região de transição pós-comunista. As principais diferenças que afetarão a economia política 
dos países do sul e do leste do Mediterrâneo são: os diferentes pontos de partida para a 
transição; os diferentes desafios económicos face aos dos países pós-comunistas (que não 
tinham setor privado relevante); maior incidência de pobreza e de iliteracia no eleitorado; 
ausência de liderança individual; ausência de uma sólida âncora europeia que encoraje 
reformas políticas. Para lidar com estas circunstâncias específicas no sul e no leste do 
Mediterrâneo, o BERD terá de adotar uma abordagem que se adapte a cada situação 
específica e que tenha em consideração o contexto revolucionário, o papel do Islão e dos 
partidos islâmicos, o papel dos militares e das estruturas políticas monárquicas em alguns 
desses países.

Antes de um país se tornar objeto das operações do BERD, terá de se submeter a uma 
Avaliação Técnica ao País, incluindo avaliações à responsabilização política, ao estado de 
direito e à corrupção, assim como ao estatuto dos direitos cívicos e humanos. Se um país não 
receber uma avaliação positiva, o Conselho de Governadores do BERD não irá financiar 
projetos nesse país.

O BERD desenvolveu uma nova abordagem calibrada para o sul e o leste do Mediterrâneo, 
que inclui 3 fases de intervenção: fundos de cooperação, fundos especiais e recursos 
ordinários de capital. A descrição pormenorizada dos diferentes níveis de apoio do BERD 
encontra-se na Exposição de Motivos da Comissão do presente dossiê.

Enquanto se aguarda a entrada em vigor do artigo 1.º do Acordo constitutivo do Banco 
(última redação), e de modo a permitir um envolvimento antecipado do BERD no sul e no 
leste do Mediterrâneo, a alteração proposta ao artigo 18.º do Acordo constitutivo do Banco 
permitirá ao BERD efetuar operações financiadas a partir dos recursos do Fundo Especial em 
países membros selecionados da região alargada.

O artigo 18.º do Acordo constitutivo do Banco precisa de ser alterado para permitir que os 
Fundos Especiais sejam utilizados nos potenciais países beneficiários do BERD e para prever 
que um membro do BERD possa ser designado como potencial país beneficiário com a 
aprovação de uma maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos Governadores, 
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representando, no mínimo, 75 % do total dos votos. Acresce que, quando decide que um 
membro deve ser um potencial país beneficiário, o Conselho de Governadores deve 
igualmente determinar o período durante o qual esse membro pode ter acesso aos fundos 
especiais pertinentes.

O alargamento geográfico do BERD ao sul e ao leste do Mediterrâneo será alcançado sem que 
sejam necessários contributos de capital adicionais; não comprometerá o âmbito acordado e o 
impacto das operações do BERD nos países beneficiários já existentes e será totalmente 
coordenado com as instituições financeiras internacionais em atividade na região.

Apoio o alargamento geográfico do BERD aos países do sul e do leste do Mediterrâneo 
porque acredito que os projetos financiados pelo BERD serão uma base sólida para as 
economias de mercado nestes países.


