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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 República da Moldávia 

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2017)0014), 

– 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 

(C8-0016/2017), 

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

Europeia, 

– Tendo em conta a 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 Geórgia1, 

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres da 

Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão dos Orçamentos (A8-0000/2017), 

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.  

                                                 
1 J OL 218 de 14.8.2013, p. 15   
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

A República da Moldávia (a seguir designada «Moldávia») está a recuperar a sua estabilidade 

política e económica após dois anos difíceis. O país entrou em recessão em 2014, quando o 

conhecido escândalo bancário e as consequentes dificuldades orçamentais resultantes da 

suspensão do apoio dos doadores internacionais agravaram o seu desempenho económico, já 

afetado por uma contração da produção agrícola devido a condições climáticas desfavoráveis 

e ao fraco desempenho das exportações para alguns parceiros económicos tradicionais da 

Moldávia, nomeadamente a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia.  

A aplicação provisória (a partir de setembro de 2014) e, em seguida, a entrada em vigor do 

Acordo de Comércio Livre Abrangente e Aprofundado (ACLAA) entre a União Europeia e a 

Moldávia (parte do Acordo de Associação entre a UE e a Moldávia) contribuiu para o 

processo de recuperação económica. A UE é atualmente o principal parceiro comercial da 

Moldávia, com 63 % do total das exportações moldavas. Em 2015, as importações da UE 

provenientes da Moldávia registaram um aumento de 5 %, não obstante a contratação de 

exportações moldavas para o resto do mundo.  

Após vários anos de impasse no processo de reforma, verificaram-se progressos substanciais 

na implementação da agenda de reformas estruturais no último ano, incluindo as reformas que 

fazem parte do Roteiro de Reformas Prioritárias acordado com a UE em fevereiro de 2016. 

Tal conduziu a uma retoma da ajuda dos doadores, liderada pelo Fundo Monetário 

Internacional (a seguir designado «FMI»). Com efeito, o FMI aprovou em novembro passado 

um acordo de três anos relativo a um Mecanismo de Crédito Alargado e a um Mecanismo de 

Financiamento Alargado (Extended Credit Facility/Extended Fund Facility - ECF/EFF) no 

montante de 179 milhões de USD. Em 28 de fevereiro de 2017, os serviços do FMI e as 

autoridades moldavas chegaram a um acordo a nível técnico sobre a primeira revisão do 

programa, observando que existe um historial ininterrupto de resultados satisfatórios na 

execução do programa do FMI. O Diretório Executivo do FMI deverá concluir essa revisão 

em abril de 2017. A aprovação do programa do FMI permitiu igualmente ao Banco Mundial 

reativar as suas operações de empréstimo com base nas políticas da instituição. 

A UE retomou igualmente as suas operações de apoio orçamental através do Instrumento 

Europeu de Vizinhança (a seguir designado «IEV»), suspensas desde 2015, tendo outros 

doadores externos seguido essa tendência. Existe, no entanto, uma necessidade específica de 

abordar a balança de pagamentos a curto prazo e as vulnerabilidades da economia moldava no 

que se refere à e ao orçamento. A proposta da Comissão Europeia (a seguir designada 

«Comissão») tendo em vista a concessão de assistência macrofinanceira à Moldávia responde 

a esta necessidade específica e cobre cerca de 25 % das necessidades residuais de 

financiamento externo do país para 2016-2018 (a avaliação do FMI coloca o montante total 

das necessidades de financiamento externo em cerca de 402 milhões de euros). Trata-se de um 

passo necessário no sentido de garantir a estabilidade a longo prazo na Moldávia e é 

plenamente coerente com os objetivos mais gerais da política externa da UE em relação ao 

país e à região. 

A proposta da Comissão segue de perto o acordo previsto na Declaração Comum do 

Parlamento Europeu e do Conselho, adotada em simultâneo com a Decisão n.º 778/2013/UE, 

de 12 de agosto de 2013, que concede assistência macrofinanceira adicional à Geórgia, em 
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que os colegisladores estabeleceram os princípios e as considerações essenciais que devem 

orientar o processo de concessão de assistência macrofinanceira. Refira-se, designadamente, 

que: i) a Moldávia cumpre os critérios relacionados com o objetivo e a elegibilidade da 

assistência; ii) o documento de trabalho que acompanha a proposta da Comissão contém uma 

avaliação pormenorizada no que diz respeito ao cumprimento das condições prévias políticas 

e económicas; iii) a forma e o montante da assistência proposta asseguram uma repartição 

equitativa dos encargos entre a União Europeia e outros doadores. A UE disponibilizará 100 

milhões de euros, dos quais 60 milhões de euros sob a forma de empréstimo e 40 milhões de 

euros sob a forma de subvenções, a pagar em 3 frações (duas em 2017 e a última no primeiro 

semestre de 2018). O equilíbrio entre as componentes «empréstimo» e «subvenção» reflete os 

critérios estabelecidos em 2013, ou seja, o nível de desenvolvimento económico aferido pelo 

rendimento per capita e pelos índices de pobreza, a capacidade de reembolso com base numa 

análise da sustentabilidade da dívida, e a medida em que as instituições financeiras 

internacionais e outros doadores aplicam condições favoráveis à Moldávia.    

À luz do que precede, o relator considera que o Parlamento Europeu deve apoiar a proposta da 

Comissão de conceder assistência macrofinanceira à Moldávia, expressando fortes 

expectativas no que se refere aos seguintes aspetos: 

1. A Comissão assegurará, através da negociação de um memorando de entendimento com a 

Moldávia, que a AMF esteja relacionada com a aplicação de um ambicioso programa de 

reformas económicas e estruturais, visando nomeadamente reforçar a governação dos setores 

financeiro e público, apoiar a rápida implementação da ZCLAA, a luta contra a corrupção e o 

branqueamento de capitais e os esforços envidados para aumentar a eficácia e a independência 

do sistema judicial e melhorar a governação no setor da energia, garantindo designadamente a 

independência da entidade reguladora nacional.  

Há que estabelecer condições claras para o pagamento de cada uma das três frações, em 

conformidade com as recomendações do Tribunal de Contas Europeu relativas à identificação 

de indicadores de desempenho que demonstrem progressos e coerência entre os diferentes 

instrumentos de ajuda da UE, assim como entre estes instrumentos e as estratégias nacionais 

da Moldávia.  

2. A Comissão cumprirá cabalmente o dever de diligência no acompanhamento dos 

progressos verificados na realização dos objetivos de política externa da União, incluindo a 

utilização da assistência macrofinanceira da União (tal como previsto no n.º 2 do artigo 3.º da 

proposta) e na verificação do cumprimento permanente dos requisitos e das condições prévias 

para a disponibilização da assistência, tal como previsto no artigo 3.º, n.º 2, da proposta). 

Cumpre assegurar a informação imediata do Parlamento Europeu e a coordenação adequada 

com esta instituição.  

 

 


