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PR_COD_1app

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** 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

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda.
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à concessão 
de assistência macrofinanceira à Ucrânia
(COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2015)0005),

– 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 
(C8-0005/2015),

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

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Externos (A8-0000/2015),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A economia ucraniana atravessa uma crise aguda e séria, com origem em problemas 
estruturais de longa data e agravada pelo conflito armado com as regiões orientais e a 
anexação ilegal da Crimeia pela Rússia. Após a tomada de posse de um novo governo, em 
fevereiro de 2014, o seu ambicioso programa de ajustamento macroeconómico e reformas 
estruturais foi sustentado pelo programa de assistência financeira do FMI e por duas 
operações de assistência macrofinanceira (AMF) da UE.  

Porém, os esforços de reforma da Ucrânia têm sido dificultados pela persistência do conflito 
armado no Leste, pela guerra híbrida não declarada e pelas restrições comerciais impostas 
pela Rússia, e pela escalada do litígio sobre o gás natural entre os dois países. Por 
conseguinte, a recessão económica e a fuga de capitais têm sido mais acentuadas do que 
inicialmente previsto, o que resultou numa forte depreciação da moeda e numa diminuição 
das reservas internacionais. Surgiu assim um importante défice de financiamento externo 
suplementar em 2015 e no início de 2016. Como a Ucrânia perdeu o acesso aos mercados 
internacionais de dívida, este défice só pode ser colmatado através de assistência financeira 
oficial suplementar. 

O Parlamento Europeu tem manifestado, repetidamente, o seu apoio ao auxílio à Ucrânia, 
parceira associada da UE, no seu processo de estabilização e reformas económicas e políticas. 
Na sua resolução mais recente, de 15 de janeiro de 2015, sobre a situação na Ucrânia, o 
Parlamento Europeu acolheu favoravelmente a proposta da Comissão de conceder 1,8 mil 
milhões de euros adicionais em assistência macrofinanceira à Ucrânia e apelou ao 
desenvolvimento de um grande plano de assistência a este país.  A proposta da Comissão 
baseia-se igualmente nas Conclusões do Conselho Europeu, de 18 de dezembro de 2014, em 
que se declara que «a UE e os seus Estados-Membros estão prontos para continuar a facilitar e 
apoiar o processo de reforma da Ucrânia, juntamente com outros doadores e em conformidade 
com a condicionalidade do FMI». 

A AMF é um mecanismo de resposta à crise excecional da UE, disponível para os países 
parceiros desta que enfrentem graves problemas de balança de pagamentos.  A AMF adicional 
proposta pela Comissão, em 8 de janeiro de 2015, pode dar um contributo importante para um 
novo pacote de apoio internacional à Ucrânia, quer diretamente através do montante proposto 
de 1,8 mil milhões de euros quer indiretamente através da mobilização de contribuições de 
outros parceiros. Deve ainda agir como catalisador para um regresso gradual da confiança e 
do apoio aos esforços de reforma no país, através de um programa de medidas de 
acompanhamento de políticas a acordar com as autoridades ucranianas. A AMF complementa 
a assistência de outros doadores no contexto do programa económico do FMI. Contribuirá 
para os objetivos da UE de promover a estabilidade e o desenvolvimento económicos na 
Ucrânia e, de um modo geral, na região oriental da Política Europeia de Vizinhança. Através 
da condicionalidade, o programa contribuirá também para reforçar os compromissos 
assumidos em matéria de reformas económicas pelo Governo ucraniano.  É igualmente um 
sinal de que a UE está disposta a apoiar países que empreendam reformas em épocas de 
dificuldades económicas e políticas, bem como a credibilidade dos seus compromissos 
políticos. 
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No âmbito da Declaração Comum do Parlamento Europeu e do Conselho, adotada em 
simultâneo com a Decisão n.º 778/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
agosto de 2013, que concede assistência macrofinanceira adicional à Geórgia, os dois 
colegisladores comprometeram-se «a refletir inteiramente [as] considerações e princípios 
[incluídos na Declaração Comum] nas futuras decisões individuais de concessão de 
assistência macrofinanceira da União».

Deve assinalar-se que a Proposta da Comissão reflete plenamente as considerações e os 
princípios contidos na referida Declaração Comum, acordada em processo de conciliação 
entre os dois colegisladores. Por conseguinte, o relator pode apoiar, sem quaisquer reservas, a 
proposta da Comissão. Além disso, na atual situação extremamente difícil em que se encontra 
a Ucrânia, a aprovação atempada da proposta da Comissão de assistência macrofinanceira a 
este país é importante para permitir que duas das três parcelas (600 milhões de euros cada 
uma) sejam disponibilizadas ainda em 2015. Esta aprovação da proposta da Comissão pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho demonstraria que a UE pode agir de forma rápida, 
decisiva e consentânea com os seus compromissos políticos.  

Tendo em conta as considerações precedentes, o relator propõe que o Parlamento Europeu 
aprove a proposta da Comissão sem alterações.


