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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O relator regista que a proposta de operação de AMF ascenderá a um montante máximo de 

100 milhões de euros, sob a forma de um empréstimo a médio prazo num montante máximo 

de 60 milhões de euros e de subvenções até 40 milhões de euros, em três parcelas 

desembolsadas em 2017 e 2018. O aprovisionamento do empréstimo terá lugar nos 

orçamentos de 2019-2020, ao passo que as autorizações e os pagamentos do elemento de 

subvenção terão lugar nos orçamentos de 2017-2018. 

 

O objetivo da operação proposta consiste em apoiar o restabelecimento de uma situação de 

financiamento externo sustentável da Moldávia. Será complementar dos programas e recursos 

facultados pelo FMI e pelo Banco Mundial e estará previamente condicionada ao respeito pela 

Moldávia dos mecanismos democráticos efetivos, nomeadamente um sistema parlamentar 

pluripartidário, bem como o Estado de direito e garantias de respeito pelos direitos humanos. 

 

O relator apoia a proposta de operação de AMF, como um complemento necessário à 

assistência internacional e europeia para a Moldávia e como uma manifestação da 

solidariedade europeia para com o país que continua a enfrentar um período difícil do ponto 

de vista político e económico. O relator reconhece o compromisso renovado das autoridades 

moldavas de fazer face aos desafios de governação do país e avançar com as reformas 

políticas necessárias, mas sustenta que a Moldávia tem de cumprir eficazmente o seu processo 

de reformas. 

 

É, por conseguinte, essencial que a disponibilização das diversas parcelas da assistência seja 

rigorosamente condicionada pelo cumprimento das obrigações num prazo bem definido com 

as autoridades moldavas, incluindo em domínios relacionados com o Estado de direito, a luta 

contra a corrupção, a independência do sistema judicial, o reforço da resiliência do setor 

financeiro e a transparência no financiamento dos partidos políticos.  

 

O relator recorda que o Acordo de Associação com a Moldávia é um dos mais avançados que 

a UE já assinou: prevê uma base sólida para uma cooperação económica e política mais 

profunda na via da Moldávia para a integração europeia. 

  

O principal instrumento de financiamento da UE para apoiar a Moldávia é atualmente o 

Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV), apoiando nomeadamente a execução da zona de 

comércio livre abrangente e aprofundada e a agenda de associação. O relator salienta ainda 

que a Moldávia participa em programas regionais, na cooperação transfronteiriça e em 

iniciativas abertas a todos os países abrangidos pela política de vizinhança, como o Erasmus 

+, o TAIEX, o SIGMA e o Mecanismo de Investimento da Política de Vizinhança (FIPV). 

Quando for adotado, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável permitirá também 

novas possibilidades de investimento na Moldávia. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente quanto 

à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 
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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, apoiando assim o seu 

desenvolvimento económico e social, 

especialmente nos domínios relacionados 

com a governação económica e o sistema 

judicial, e incentivar as reformas nestes 

domínios. 

 

Alteração   2 

Proposta de decisão 

Considerando 17 

 
Texto da Comissão Alteração 

(17) A assistência macrofinanceira da 

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. 

(17) A assistência macrofinanceira da 

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 

das nomeações na administração pública, 

o respeito dos direitos humanos e uma 

comunicação social livre, independente e 

plural, 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 
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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 parcela da assistência 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, prosseguir políticas orientadas 

para a estabilidade que deem um maior 

apoio à manutenção da estabilidade 

macroeconómica, melhorar a governação 
e promover reformas estruturais 

verdadeiras e efetivas destinadas a apoiar o 

crescimento sustentável e inclusivo, a 

criação de emprego e a consolidação 

orçamental. A disponibilização da 

assistência macrofinanceira deve 

igualmente ser condicionada à realização 

de progressos concretos na luta contra o 

branqueamento de capitais e a corrupção, 

incluindo a corrupção de alto nível, e ao 

reforço da independência do sistema 

judicial. Essas condições deverão também 

contribuir para a melhoria da governação 

económica e incentivar as reformas na 

Moldávia. A fim de assegurar que possam 

ser devidamente avaliadas, é fundamental 

que essas condições sejam definidas de 

uma forma rigorosa e mensurável. 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. 
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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 tomar 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. 

 

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 

(24) A assistência macrofinanceira da 

União deve ser sujeita a condições em 

matéria de política económica, com 

especial incidência na economia moldava, 

no sistema de governação económica, 

nomeadamente o setor bancário, e no 

sistema judicial, a estabelecer num 

Memorando de Entendimento, incluindo 

prazos bem definidos para o cumprimento 

dessas condições. A ausência de 

progressos concretos no cumprimento 

destas condições deverá conduzir à 

suspensão temporária ou ao 

cancelamento do desembolso da 

assistência macrofinanceira da União. 
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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, 

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, 
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