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Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A assistência macrofinanceira da 
União deve ter por objetivo apoiar o 
restabelecimento de uma situação de 
financiamento externo sustentável para a 
Moldávia, apoiando assim o seu 
desenvolvimento económico e social.

(11) A assistência macrofinanceira da 
União deve ter por objetivo apoiar o 
restabelecimento de uma situação de 
financiamento externo sustentável para a 
Moldávia, contribuindo para uma maior 
estabilidade política e macroeconómica do 
país, especialmente em domínios 
relacionados com a governação 
económica, a governação e a supervisão 
do setor financeiro e bancário, incluindo 
uma investigação minuciosa e orientada 
para os resultados da fraude bancária e a 
independência do poder judicial.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A assistência macrofinanceira da (17) A assistência macrofinanceira da 
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União deve ajudar a Moldávia a cumprir os 
compromissos assumidos em termos de 
valores partilhados com a União, 
designadamente a democracia, o Estado de 
direito, a boa governação, o respeito dos 
direitos humanos, o desenvolvimento 
sustentável e a redução da pobreza, bem 
como os compromissos assumidos no que 
respeita aos princípios de comércio aberto, 
regulamentado e equitativo.

União deve ajudar a Moldávia a cumprir os 
compromissos assumidos em termos de 
valores partilhados com a União, 
designadamente a democracia, o Estado de 
direito, a boa governação, a despolitização 
e a transparência da administração 
pública, um poder judicial independente, 
o respeito dos direitos humanos, a 
liberdade, a independência e o pluralismo 
dos meios de comunicação social, o 
desenvolvimento sustentável e a redução 
da pobreza, bem como os compromissos 
assumidos no que respeita aos princípios 
de comércio aberto, regulamentado e 
equitativo.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma condição prévia para a 
concessão da assistência macrofinanceira 
da União é que a Moldávia respeite os 
mecanismos democráticos efetivos — 
nomeadamente um sistema parlamentar 
pluripartidário — e o Estado de direito e 
assegure o respeito dos direitos humanos. 
Além disso, os objetivos específicos da 
assistência macrofinanceira da União 
devem consistir em reforçar a eficiência, a 
transparência e a responsabilização dos 
sistemas de gestão das finanças públicas, a 
governação e a supervisão do setor 
financeiro na Moldávia e promover 
reformas estruturais destinadas a apoiar o 
crescimento sustentável e inclusivo, a 
criação de emprego e a consolidação 
orçamental. Tanto o cumprimento das 
condições prévias como a realização 
desses objetivos devem ser objeto de 
acompanhamento regular pela Comissão e 
pelo Serviço Europeu para a Ação Externa.

(18) Uma condição prévia para a 
concessão da assistência macrofinanceira 
da União e para a disponibilização de 
cada uma das três parcelas é que a 
Moldávia respeite os mecanismos 
democráticos efetivos – nomeadamente um 
sistema parlamentar pluripartidário – e o 
Estado de direito e assegure o respeito dos 
direitos humanos. Além disso, os objetivos 
específicos da assistência macrofinanceira 
da União devem consistir em reforçar a 
eficiência, a transparência e a 
responsabilização dos sistemas de gestão 
das finanças públicas, assegurar a eficácia 
do combate à corrupção e ao 
branqueamento de capitais, a governação 
e a supervisão do setor financeiro e 
bancário na Moldávia, continuar a prestar 
apoio à preservação da estabilidade 
macroeconómica, reforçar a governação e 
promover reformas estruturais destinadas a 
apoiar o crescimento sustentável e 
inclusivo, a criação de emprego e a 
consolidação orçamental. A assistência 
macrofinanceira da União à Moldávia 
deve igualmente incluir medidas 
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destinadas a apoiar a execução do Acordo 
de Associação UE-Moldávia, incluindo a 
ZCLAA. A fim de assegurar que os 
objetivos específicos possam ser 
devidamente avaliados, é necessário que 
esses objetivos sejam enunciados de uma 
forma verificável e mensurável. Tanto o 
cumprimento da condição prévia como a 
realização desses objetivos devem ser 
objeto de acompanhamento regular pela 
Comissão e pelo Serviço Europeu para a 
Ação Externa. Se a condição prévia e os 
objetivos não forem cumpridos ou se as 
metas e os princípios do Acordo de 
Associação forem, por regra, ignorados, a 
Comissão deverá suspender ou cancelar 
temporariamente o pagamento da 
assistência macrofinanceira da União.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir uma proteção 
eficaz dos interesses financeiros da União 
no quadro da assistência macrofinanceira 
da União, a Moldávia deve tomar medidas 
adequadas de prevenção e luta contra a 
fraude, a corrupção e quaisquer outras 
irregularidades relacionadas com a 
assistência. Além disso, deve tomar 
providências que permitam a realização de 
controlos pela Comissão e de auditorias 
pelo Tribunal de Contas.

(19) A fim de garantir uma proteção 
eficaz dos interesses financeiros da União 
no quadro da assistência macrofinanceira 
da União, a Moldávia deve pôr em prática 
medidas adequadas de prevenção e luta 
contra a fraude, a corrupção e quaisquer 
outras irregularidades relacionadas com a 
assistência. A Moldávia deve informar 
periodicamente a Comissão sobre a 
execução da assistência macrofinanceira 
com base na divulgação integral e no 
cumprimento estrito da regulamentação 
financeira da União. Além disso, deve 
tomar providências que permitam a 
realização de controlos pela Comissão e de 
auditorias pelo Tribunal de Contas.
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Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A assistência macrofinanceira da 
União deve ser sujeita a condições em 
matéria de política económica a estabelecer 
num Memorando de Entendimento. Com 
vista a assegurar condições uniformes de 
execução e, por razões de eficiência, 
devem ser atribuídas à Comissão 
competências para negociar essas 
condições com as autoridades moldavas, 
sob supervisão do Comité dos 
Representantes dos Estados-Membros, de 
acordo com as disposições do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011. Nos termos do referido 
regulamento, o procedimento consultivo 
deve aplicar-se, regra geral, a todos os 
casos não previstos nesse mesmo 
regulamento. Considerando o impacto 
potencialmente importante de uma 
assistência superior a 90 milhões de EUR, 
convém recorrer ao procedimento de 
exame para as operações que ultrapassem 
esse limiar. Tendo em conta o montante da 
assistência macrofinanceira da União à 
Moldávia, o procedimento de exame deve 
aplicar-se à adoção do Memorando de 
Entendimento, bem como a uma eventual 
redução, suspensão ou cancelamento da 
assistência,

(24) A assistência macrofinanceira da 
União deve ser sujeita a condições a 
estabelecer num Memorando de 
Entendimento. Essas condições devem 
estar relacionadas com o pagamento de 
cada uma das três parcelas. Com vista a 
assegurar condições uniformes de 
execução e, por razões de eficiência, 
devem ser atribuídas à Comissão 
competências para negociar essas 
condições de aplicação com as autoridades 
moldavas, sob supervisão do Comité dos 
Representantes dos Estados-Membros, de 
acordo com as disposições do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011. Nos termos do referido 
regulamento, o procedimento consultivo 
deve aplicar-se, regra geral, a todos os 
casos não previstos nesse mesmo 
regulamento. Considerando o impacto 
potencialmente importante de uma 
assistência superior a 90 milhões de EUR, 
convém recorrer ao procedimento de 
exame para as operações que ultrapassem 
esse limiar. Tendo em conta o montante da 
assistência macrofinanceira da União à 
Moldávia, o procedimento de exame deve 
aplicar-se à adoção do Memorando de 
Entendimento, bem como a uma eventual 
redução, suspensão ou cancelamento da 
assistência,


