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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-005 
které předložil Výbor pro mezinárodní obchod

Zpráva
Sorin Moisă A8-0185/2017
Makrofinanční pomoc Moldavské republice

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

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Cílem makrofinanční pomoci Unie 
by mělo být podpořit obnovení 
udržitelného stavu vnějšího financování 
Moldavska, a tím přispět k jeho 
hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

(11) Cílem makrofinanční pomoci Unie 
by mělo být podpořit obnovení 
udržitelného stavu vnějšího financování 
Moldavska, a tím přispět k jeho větší 
politické a makroekonomické stabilitě, 
zejména v oblastech týkajících se správy 
ekonomických záležitostí, řízení 
finančního a bankovního sektoru a 
dohledu nad nimi, včetně důkladného 
vyšetřování bankovního podvodu 
orientovaného na výsledky a politické 
nezávislosti soudnictví.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Makrofinanční pomoc Unie by měla 
posilovat oddanost Moldavska hodnotám 
sdíleným s Unií, včetně demokracie, 

(17) Makrofinanční pomoc Unie by měla 
posilovat oddanost Moldavska hodnotám 
sdíleným s Unií, včetně demokracie, 
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právního státu, řádné správy věcí 
veřejných, dodržování lidských práv, 
udržitelného rozvoje a snižování chudoby, 
jakož i jeho oddanost zásadám otevřeného 
a spravedlivého obchodu založeného na 
pravidlech.

právního státu, řádné správy věcí 
veřejných, depolitizace a transparentnosti 
veřejné správy, nezávislého soudnictví, 
dodržování lidských práv, svobody, 
nezávislosti a plurality sdělovacích 
prostředků, udržitelného rozvoje a 
snižování chudoby, jakož i jeho oddanost 
zásadám otevřeného a spravedlivého 
obchodu založeného na pravidlech.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Poskytnutí makrofinanční pomoci 
Unie by mělo být podmíněno tím, že 
Moldavsko bude respektovat účinné 
demokratické mechanismy, včetně 
parlamentního systému založeného na 
pluralitě politických stran, a zásady 
právního státu a že zaručí dodržování 
lidských práv. Specifické cíle 
makrofinanční pomoci Unie by měly navíc 
v Moldavsku posílit účinnost, 
transparentnost a odpovědnost systémů 
řízení veřejných financí, řízení finančního 
sektoru a dohled nad ním a měly by 
prosazovat strukturální reformy zaměřené 
na podporu udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, na vytváření 
pracovních příležitostí a fiskální 
konsolidaci.  Komise a Evropská služba 
pro vnější činnost by měly plnění výše 
uvedených podmínek a dosahování těchto 
cílů pravidelně sledovat.

(18) Poskytnutí makrofinanční pomoci 
Unie a vyplacení všech tří splátek by mělo 
být podmíněno tím, že Moldavsko bude 
respektovat účinné demokratické 
mechanismy, včetně parlamentního 
systému založeného na pluralitě 
politických stran, a zásady právního státu a 
že zaručí dodržování lidských práv. 
Specifické cíle makrofinanční pomoci Unie 
by měly navíc v Moldavsku posílit 
účinnost, transparentnost a odpovědnost 
systémů řízení veřejných financí, zajistit 
účinný boj proti korupci a praní peněz, 
řízení finančního a bankovního sektoru a 
dohled nad nimi, poskytovat další podporu 
na zachování makroekonomické stability, 
zlepšit řízení a měly by prosazovat 
strukturální reformy zaměřené na podporu 
udržitelného růstu podporujícího začlenění, 
na vytváření pracovních příležitostí a 
fiskální konsolidaci. Makrofinanční 
pomoc Unie pro Moldavsko by měla taktéž 
zahrnovat opatření na podporu provádění 
dohody o přidružení mezi EU a 
Moldavskem, včetně prohloubené a 
komplexní dohody o volném obchodu. V 
zájmu zajištění řádného posouzení 
specifických cílů je zásadní, aby tyto cíle 
byly stanoveny ověřitelným a měřitelným 
způsobem. Komise a Evropská služba pro 
vnější činnost by měly plnění výše 
uvedené podmínky a dosahování těchto 
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cílů pravidelně sledovat. Nejsou-li tato 
podmínka a cíle splněny nebo pokud cíle a 
zásady dohody o přidružení nejsou obecně 
zohledňovány, měla by Komise vyplácení 
makrofinanční pomoci Unie dočasně 
pozastavit nebo zrušit.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V zájmu zajištění účinné ochrany 
finančních zájmů Unie souvisejících s 
makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko 
mělo přijmout vhodná opatření v oblasti 
prevence a potírání podvodů, korupce a 
jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících 
se pomoci. Kromě toho je třeba stanovit, že 
Komise bude provádět kontroly a Účetní 
dvůr audity.

(19) V zájmu zajištění účinné ochrany 
finančních zájmů Unie souvisejících s 
makrofinanční pomocí Unie by Moldavsko 
mělo zavést vhodná opatření v oblasti 
prevence a potírání podvodů, korupce a 
jakýchkoli jiných nesrovnalostí týkajících 
se pomoci. Moldavsko by mělo Komisi o 
provádění makrofinanční pomoci 
pravidelně informovat, přičemž by mělo 
poskytovat úplné informace a důsledně 
dodržovat finanční pravidla Unie. Kromě 
toho je třeba stanovit, že Komise bude 
provádět kontroly a Účetní dvůr audity.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na makrofinanční pomoc Unie by se 
měly vztahovat podmínky v oblasti 
hospodářské politiky, jež budou stanoveny 
v memorandu o porozumění. V zájmu 
zajištění jednotných podmínek provádění a 
z důvodů účinnosti by Komise měla být 
zmocněna ke sjednání těchto podmínek s 
moldavskými orgány pod dohledem 
výboru složeného ze zástupců členských 
států v souladu s nařízením (EU) č. 
182/2011. Podle uvedeného nařízení by se 
měl poradní postup obecně použít ve všech 
případech, kromě případů stanovených v 
uvedeném nařízení. Vzhledem k 

(24) Na makrofinanční pomoc Unie by se 
měly vztahovat podmínky, jež budou 
stanoveny v memorandu o porozumění. 
Tyto podmínky by měly být vázány k 
vyplacení všech tří splátek. V zájmu 
zajištění jednotných podmínek provádění a 
z důvodů účinnosti by Komise měla být 
zmocněna ke sjednání těchto podmínek 
provádění s moldavskými orgány pod 
dohledem výboru složeného ze zástupců 
členských států v souladu s nařízením (EU) 
č. 182/2011. Podle uvedeného nařízení by 
se měl poradní postup obecně použít ve 
všech případech, kromě případů 



PE605.549/ 4

CS

potenciálně významnému dopadu pomoci 
ve výši více než 90 mil. EUR je vhodné 
použít na operace přesahující tuto 
prahovou hodnotu přezkumný postup. 
Vzhledem k výši makrofinanční pomoci, 
kterou Unie Moldavsku poskytuje, by měl 
být pro přijetí memoranda o porozumění 
nebo pro jakékoliv snížení, pozastavení či 
zrušení pomoci použit přezkumný postup,

stanovených v uvedeném nařízení. 
Vzhledem k potenciálně významnému 
dopadu pomoci ve výši více než 90 mil. 
EUR je vhodné použít na operace 
přesahující tuto prahovou hodnotu 
přezkumný postup. Vzhledem k výši 
makrofinanční pomoci, kterou Unie 
Moldavsku poskytuje, by měl být pro 
přijetí memoranda o porozumění nebo pro 
jakékoliv snížení, pozastavení či zrušení 
pomoci použit přezkumný postup,


