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ИЗМЕНЕНИЯ 001-005 
внесено от Комисия по международна търговия

Доклад
Сорин Моиса A8-0185/2017
Макрофинансова помощ за Република Молдова

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

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Макрофинансовата помощ от 
Съюза следва да бъде насочена към 
подпомагане на възстановяването на 
устойчиво външно финансиране за 
Молдова, като по този начин се 
подпомага икономическото и 
социалното развитие на страната.

(11) Макрофинансовата помощ от 
Съюза следва да бъде насочена към 
подпомагане на възстановяването на 
устойчиво външно финансиране за 
Молдова, като допринася за по-голяма 
политическа и макроикономическа 
стабилност на страната, особено в 
области, свързани с икономическото 
управление, финансовото и банковото 
управление и надзор, включително 
чрез задълбочено, ориентирано към 
резултати разследване на банковата 
измама и политическата 
независимост на съдебната власт.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(17) Макрофинансовата помощ от 
Съюза следва да подкрепя ангажимента 
на Молдова за общи ценности със 
Съюза, включително демокрация, 
правова държава, добро управление, 
зачитане на правата на човека, 
устойчиво развитие и намаляване на 
бедността, както и нейната 
ангажираност с принципите за отворена 
и справедлива търговия, основана на 
правила.

(17) Макрофинансовата помощ от 
Съюза следва да подкрепя ангажимента 
на Молдова за общи ценности със 
Съюза, включително демокрация, 
правова държава, добро управление, 
деполитизация и прозрачност на 
публичната администрация, 
независима съдебна власт, зачитане на 
правата на човека, свобода, 
независимост и плурализъм на 
медиите, устойчиво развитие и 
намаляване на бедността, както и 
нейната ангажираност с принципите за 
отворена и справедлива търговия, 
основана на правила.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Зачитането от страна на Молдова 
на ефективни демократични механизми, 
включително многопартийна 
парламентарна система и правова 
държава, и осигуряването на гаранции 
за зачитането на правата на човека са 
предпоставка за предоставянето на 
макрофинансовата помощ от Съюза. 
Освен това конкретните цели на 
макрофинансовата помощ от Съюза 
следва да подобрят ефикасността, 
прозрачността и отчетността на 
системите за управление на публичните 
финанси, управлението и надзора върху 
финансовия сектор в Молдова и да 
насърчат структурните реформи, 
насочени към подпомагането на 
устойчив и приобщаващ растеж, 
създаването на работни места и 
фискална консолидация. Комисията и 
Европейската служба за външна дейност 
следва редовно да наблюдават 
спазването на предварителните 
условия и напредъка в постигането на 
тези цели.

(18) Зачитането от страна на Молдова 
на ефективни демократични механизми, 
включително многопартийна 
парламентарна система и правова 
държава, и осигуряването на гаранции 
за зачитането на правата на човека са 
предпоставка за предоставянето на 
макрофинансовата помощ от Съюза и за 
отпускането на всеки от трите 
транша. Освен това конкретните цели 
на макрофинансовата помощ от Съюза 
следва да подобрят ефикасността, 
прозрачността и отчетността на 
системите за управление на публичните 
финанси, да гарантират ефективна 
борба с корупцията и изпирането на 
пари, управлението и надзора върху 
финансовия и банковия сектор в 
Молдова, да предоставят 
допълнителна подкрепа за 
запазването на макроикономическата 
стабилност, да подобрят 
управлението и насърчат структурните 
реформи, насочени към подпомагането 
на устойчив и приобщаващ растеж, 
създаването на работни места и 
фискална консолидация. 
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Макрофинансовата помощ за 
Молдова от страна на Съюза, следва 
да включва също така мерки в 
подкрепа на прилагането на 
Споразумението за асоцииране между 
ЕС и Молдова, в т.ч. задълбоченото и 
всеобхватно споразумение за свободна 
търговия. С цел да се осигури 
правилната оценка на специфичните 
цели е изключително важно 
последните да бъдат формулирани по 
проверим и измерим начин. Комисията 
и Европейската служба за външна 
дейност следва редовно да наблюдават 
спазването на предварителното 
условие и напредъка в постигането на 
тези цели. Ако предварителното 
условие и целите не са изпълнени или 
ако целите и принципите на 
Споразумението за асоцииране като 
цяло се пренебрегват, Комисията 
следва временно да суспендира или 
отмени изплащането на 
макрофинансовата помощ от Съюза.

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед осигуряване на ефикасна 
защита на финансовите интереси на 
Съюза, свързани с макрофинансовата 
помощ от Съюза, Молдова следва да 
предприеме подходящи мерки относно 
предотвратяването и борбата с 
измамите, корупцията и всякакви други 
нередности във връзка с помощта. 
Освен това следва да се предвиди 
извършването на проверки от страна на 
Комисията и одити на Сметната палата.

(19) С оглед осигуряване на ефикасна 
защита на финансовите интереси на 
Съюза, свързани с макрофинансовата 
помощ от Съюза, Молдова следва да 
изпълни изцяло подходящи мерки 
относно предотвратяването и борбата с 
измамите, корупцията и всякакви други 
нередности във връзка с помощта. 
Молдова следва редовно да информира 
Комисията относно усвояването на 
макрофинансовата помощ въз основа 
на пълно оповестяване и строго 
придържане към финансовите 
правила на Съюза. Освен това следва да 
се предвиди извършването на проверки 
от страна на Комисията и одити на 
Сметната палата.
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Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Макрофинансовата помощ от 
Съюза следва да бъде обвързана с 
изпълнението на условия в областта 
на икономическата политика, които 
ще бъдат определени в Меморандума за 
разбирателство. За да се гарантират 
еднакви условия на изпълнение, както и 
за целите на по-голяма ефикасност, на 
Комисията следва да бъде предоставено 
правомощието да договори тези условия 
с органите на Молдова под надзора на 
комитета на представителите на 
държавите членки в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно 
този регламент процедурата по 
консултиране следва по принцип да се 
прилага за всички случаи с изключение 
на предвидените в регламента. Като се 
има предвид потенциално значителното 
въздействие на помощ, чийто размер 
надхвърля 90 милиона евро, е 
целесъобразно за операциите над този 
праг да се използва процедурата по 
разглеждане. Предвид размера на 
макрофинансовата помощ от Съюза за 
Молдова процедурата по разглеждане 
следва да се прилага за приемането на 
Меморандума за разбирателство и за 
намаляване, спиране или отмяна на 
помощта,

(24) Макрофинансовата помощ от 
Съюза следва да бъде обвързана с 
изпълнението на условия, които ще 
бъдат определени в Меморандума за 
разбирателство. Тези условия следва да 
бъдат свързани с отпускането на 
всеки от трите транша. За да се 
гарантират еднакви условия на 
изпълнение, както и за целите на по-
голяма ефикасност, на Комисията 
следва да бъде предоставено 
правомощието да договори тези условия 
на изпълнение с органите на Молдова 
под надзора на комитета на 
представителите на държавите членки в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011. Съгласно този регламент 
процедурата по консултиране следва по 
принцип да се прилага за всички случаи 
с изключение на предвидените в 
регламента. Като се има предвид 
потенциално значителното въздействие 
на помощ, чийто размер надхвърля 90 
милиона евро, е целесъобразно за 
операциите над този праг да се използва 
процедурата по разглеждане. Предвид 
размера на макрофинансовата помощ от 
Съюза за Молдова процедурата по 
разглеждане следва да се прилага за 
приемането на Меморандума за 
разбирателство и за намаляване, 
спиране или отмяна на помощта,


