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Introdução

A assistência macrofinanceira (AMF) da UE foi lançada em 1990 com o objectivo de 
conceder ajuda financeira a países terceiros com dificuldades a curto prazo a nível da sua 
balança de pagamentos. Até à data, foram aprovadas 55 decisões de AMF a favor de 23 
países, ascendendo o valor total a 7,2 mil milhões de euros, sob a forma de subvenções ou de 
empréstimos, ou de combinações das duas modalidades. 

Nos anos recentes, a Comissão do Comércio Internacional tem estado envolvida na concessão 
de AMF, primeiro no âmbito do processo de consulta e, desde o Tratado de Lisboa, como 
co-legislador. Em conformidade com o Tratado de Lisboa, o n.º 1 do artigo 209.º e o n.º 2 do 
artigo 212.º do TFUE constituem a base jurídica adequada para as decisões de concessão de 
AMF, consoante o país beneficiário for ou não um país em desenvolvimento. O processo 
legislativo ordinário aplica-se em ambos os casos.

Foram aprovadas duas decisões ad hoc, ao abrigo do Tratado de Lisboa, relativamente à 
Ucrânia e à Moldávia. Foi suspensa uma terceira decisão relativa à Geórgia, devido a um 
diferendo processual:  na aprovação de um Memorando de Entendimento, o PE tem insistido 
num "procedimento consultivo", como foi utilizado para a Ucrânia e a Moldávia, enquanto o 
Conselho defende um "procedimento de exame".

Até agora, a UE tem tomado decisões em matéria de AMF com base nos chamados "critérios 
de Genval" definidos pelo Conselho, em Outubro de 2002, estando sujeitas a decisões 
legislativas tomadas caso a caso. Por considerar esta situação insatisfatória, a resolução do PE 
de 2003 apelou a um regulamento-quadro para a AMF e, por conseguinte, a proposta da 
Comissão vem ao encontro desta solicitação. 

Proposta da Comissão 

De acordo com a Comissão, os principais objectivos da proposta são os seguintes: 

– criar um instrumento jurídico formal para a concessão de AMF a países terceiros;

– introduzir um processo de tomada de decisão mais rápido, eficaz e harmonizado para cada 
operação de AMF; 

– chegar a acordo sobre regras e condições entre as instituições da UE (tornar o PE 
“coproprietário" das regras);

– actualizar e clarificar algumas das regras, nomeadamente sobre o âmbito geográfico da 
AMF;

– harmonizar a tomada de decisões em matéria de AMF com outros instrumentos de 
assistência financeira externa. 

No seu documento de trabalho, a Comissão manifestou preocupação em relação à actual 
situação de tomada de decisões legislativas caso a caso, sobretudo tendo em conta as oito 
semanas de consulta obrigatória aos parlamentos nacionais. Apesar de a AMF ter dado um 
contributo valioso para a estabilidade macroeconómica nos países vizinhos da UE, os actuais 
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procedimentos tendem a reduzir a sua eficácia e transparência. 

Na sua argumentação, a Comissão juntou dois aspectos distintos: o objectivo de tornar a AMF 
mais eficaz e a necessidade de estabelecer regras e condições claras para o pagamento da 
AMF. Tendo em conta o objectivo desta discussão, o relator recomenda verificar, em primeiro 
lugar, se existe acordo quanto as regras que regulam a AMF e, em separado, se existe acordo 
quanto aos processos de tomada de decisão propostos.

Regras

Os "critérios de Genval" condicionam a AMF à proximidade comum em termos 
democráticos, económicos e geográficos, bem como à existência de um programa do FMI e 
de disciplina financeira/orçamental. 

Regras processuais e Condicionalidade

A Comissão não alterou os principais parâmetros dos "critérios de Genval" embora tenha 
modificado algumas regras processuais menos relevantes. Por exemplo, a Comissão eliminou 
a utilização de limites máximos em relação à proporção da assistência da UE (n.º 2 do artigo 
5.º), explicando que os referidos limites são difíceis de calcular e de pôr em prática. Parece 
ajustado dar à Comissão flexibilidade suficiente para determinar a proporção adequada e 
evita-se um espartilho processual, assegurando ao mesmo tempo que cada programa de 
assistência seja submetido ao escrutínio democrático. 

Aplica-se a mesma lógica à divisão entre subvenções e empréstimos. A proposta da Comissão 
é algo vaga sobre a forma como é determinada a proporção entre subvenções e empréstimos, 
referindo que será tido em conta “o nível de desenvolvimento económico do país 
beneficiário”, mas não explica como esta análise será utilizada (n.º 1 do artigo 3). 
Anteriormente, as subvenções fizeram parte da AMF em países como a Albânia (2004), 
Bósnia-Herzegovina (2004), Geórgia (2005 e 2009), Líbano (2007), Moldávia (2007 e 2010) 
e Arménia (2009). 

O PE pode acrescentar um maior escrutínio à tomada de decisões relativas a subvenções e 
empréstimos. Tal como em relação aos limites máximos, o relator considera que é necessário 
encontrar o equilíbrio entre estabelecer regras claras e dar espaço de manobra à Comissão 
para adaptar a assistência a cada situação específica. A experiência anterior revelou casos em 
que a AMF foi utilizada como um pacote financeiro semelhante a subvenções de perdão 
condicional da dívida e o relator considera que se deve evitar esta prática no futuro.

Sobretudo, o regulamento-quadro conserva o princípio complementar principal segundo o 
qual a AMF só deve ser atribuída se existir um programa do FMI (n.º 2 do artigo 6.º). Esta 
exigência parece ser adequada, embora se possa considerar a possibilidade de uma derrogação 
desta regra, caso a caso, se as circunstâncias o exigirem. O relator gostaria de sublinhar que a 
AMF deve acrescentar o valor da UE e deve apenas existir quando a UE tiver a possibilidade 
de trazer algo ao debate e não seja apenas um ajustamento à acção do FMI. A UE poderia, em 
determinados casos, considerar a possibilidade de assumir o papel principal nas operações de 
AMF, como sucedeu na Bósnia-Herzegovina (2004). 
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Países elegíveis

Os países elegíveis incluem os candidatos à adesão à UE, os potenciais candidatos, os países 
da política europeia de vizinhança e, excepcionalmente, outros países que sejam “próximos da 
União Europeia do ponto de vista político, económico e geográfico” (artigo 2.º). Na prática, 
esta última categoria refere-se às antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. 

O relator acredita que estes parceiros adicionais devem ser examinados com cuidado, abrindo 
a possibilidade de a sua escolha poder ser formalmente aprovada caso a caso. A União deve 
apenas contribuir quando existe um valor acrescentado da UE e é difícil argumentar que as 
antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central estejam suficientemente próximas em termos 
políticos, económicos ou geográficos para poderem ser tidas em consideração. O relator 
considera que a estabilidade nos países vizinhos da UE, os mais próximos, e a “europeização” 
devem ser os objectivos principais da AMF e que os países devem ser aprovados de acordo 
com estas premissas. 

De forma mais ampla, a Comissão deve explicar melhor e divulgar as decisões sobre a 
escolha dos países e sobre a relação entre os programas de AMF e os outros instrumentos 
financeiros externos da UE. 

Condicionalidade política

Partindo dos "critérios de Genval", o regulamento-quadro condiciona o apoio AMF à 
existência de “mecanismos democráticos efectivos, nomeadamente um sistema parlamentar 
pluripartidário, assim como o Estado de direito e os direitos humanos” (n.º1 do artigo 6.º). 
Aparentemente, esta afirmação está conforme à responsabilidade da União de promover os 
seus valores fundamentais nas relações externas, de acordo com o Tratado de Lisboa. 

No entanto, a experiência demonstra que a referida condição raramente é posta em prática. 
Por exemplo, um estudo do Centro de Estudos de Política Europeia, solicitado pelo PE, refere 
que, em 2002, a AMF para a Ucrânia mostrou que a UE “teve pouca atenção para com as 
pré-condições políticas”. Este padrão tem sido repetido em outros casos e a aplicação da 
condição pode também ser questionada no eventual programa para o Quirguizistão.

O relator considera que a aplicação das pré-condições deve ser reforçada e que a avaliação 
política da Comissão deve tornar-se mais formal e transparente. As potenciais melhorias 
incluem referências aos critérios que a Comissão tem de utilizar, como sejam os indicadores 
de corrupção internacional e de transparência. Estas melhorias poderiam ser acompanhadas 
por requisitos específicos quanto à apresentação de relatórios e de uma avaliação mais eficaz 
envolvendo o PE e o Tribunal de Contas. 

A eficácia democrática da AMF pode ser melhorada através de uma referência explícita, no 
Memorando de Entendimento, às medidas políticas em matéria de democracia e de direitos 
humanos. É claro que algumas das medidas destinadas a reforçar a responsabilidade 
financeira e a transparência (n.º 4 e 5 do artigo 6.º) têm um efeito democrático lateral, mas 
não é suficiente a mera referência a “outras prioridades no quadro da política externa da 
União”. Se aplicável, devem ser incluídas no Memorando de Entendimento medidas explícitas 
sobre direitos humanos e mecanismos democráticos. Além disso, a deterioração nas condições 
democráticas deve ser incluída como motivo para a suspensão do desembolso (n.º 4 do artigo 
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9.º), mas permitindo um período de tempo suficiente para que essas condições sejam 
restabelecidas. 

Resumindo, o relator considera que o regulamento, tal como proposto, coloca uma tónica 
suficiente no que respeita ao interesse financeiro e económico da União, mas não contempla 
disposições adequadas relativas ao interesse democrático da UE.  

Procedimento

A Comissão propõe o procedimento de apreciação seguinte:

(i) procedimento de exame:

– na aprovação de decisões específicas de atribuição de AMF para cada país (n.º 2 do 
artigo 7.º);

– na aprovação de decisões que impliquem a redução dos fundos disponibilizados no 
quadro da assistência, bem como a sua suspensão ou anulação (n.º 3 do artigo 5.º);

– no acordo relativo a contratos de consultoria para medidas de apoio, se o valor 
ultrapassar 250.000 euros (n.º 3 do artigo 10.º): 

(ii) procedimento consultivo para o acordo relativo ao Memorando de Entendimento com 
o país beneficiário, estabelecendo as medidas políticas relacionadas com a assistência (n.º 4 
do artigo 7.º).

Por conseguinte, a proposta da Comissão elimina o processo legislativo ordinário, adoptado 
caso a caso para cada AMF, e substitui-o por uma decisão tomada pela Comissão e aprovada 
pelo Conselho. Na prática, o PE não desempenharia qualquer papel de supervisão em futuras 
AMF. O uso de actos delegados (artigo 290.º do TFUE) não está previsto para a tomada de 
uma decisão única. É verdade que, ao aprovar o regulamento, o PE tornar-se-ia 
"coproprietário" das regras da AMF, mas a questão importante é se estamos ou não dispostos 
a abdicar dos nossos poderes enquanto co-legisladores. 

Os membros devem ter em atenção que a actual proposta da Comissão cobre apenas o período 
até ao final de 2013 e, portanto, pretende-se que seja apenas provisória. A partir dessa data, o 
Regulamento deve ser substituído (ou alterado) de forma a harmonizá-lo com os outros novos 
instrumentos.  

Nomeadamente, a Comissão propõe utilizar processos de tomada de decisão semelhantes aos 
usados em outros instrumentos externos de financiamento, que remontam ao início das actuais 
Perspectivas Financeiras (2007-2013), adoptadas antes do Tratado de Lisboa, e que, em breve, 
serão substituídos por novos instrumentos e estruturas de tomada de decisão. Por conseguinte, 
neste caso, não parece adequado utilizar os antigos processos de tomada de decisão.  

O relator concorda com a Comissão sobre a necessidade de proceder a alterações, a fim de 
estabelecer regras claras e tornar a tomada de decisões no quadro da AMF rápida e eficiente. 
No entanto, a completa eliminação do escrutínio parlamentar sobre a AMF é inaceitável. 
Devemos analisar opções que permitam ao PE exercer controlo sobre cada AMF e defender as 
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nossas prerrogativas ao abrigo do Tratado de Lisboa.


