
PE605.549/ 1

DA

29.6.2017 A8-0185/ 001-005

ÆNDRINGSFORSLAG 001-005 
af Udvalget om International Handel

Betænkning
Sorin Moisă A8-0185/2017
Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

Forslag til afgørelse (COM(2017)0014 – C8–0016/2017 – 2017/0007(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Unionens makrofinansielle bistand 
bør sigte mod at støtte genopretningen af 
en holdbar ekstern finansieringssituation 
for Moldova og derved støtte landets 
økonomiske og sociale udvikling.

(11) Unionens makrofinansielle bistand 
bør sigte mod at støtte genopretningen af 
en holdbar ekstern finansieringssituation 
for Moldova, der bidrager til større 
politisk og makroøkonomisk stabilitet i 
landet, navnlig på områder med relation 
til økonomisk styring, styring af og tilsyn 
med bank- og finanssektoren, herunder 
en grundig resultatorienteret 
undersøgelse af bankbedrageri og 
retsvæsenets politiske uafhængighed.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Unionens makrofinansielle bistand (17) Unionens makrofinansielle bistand 
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bør understøtte Moldovas tilslutning til 
fælles værdier med Unionen, herunder 
demokrati, retsstat, god regeringsførelse, 
respekt for menneskerettighederne, 
bæredygtig udvikling og bekæmpelse af 
fattigdom, samt landets tilslutning til 
principperne om åben, regelbaseret og fair 
handel.

bør understøtte Moldovas tilslutning til 
fælles værdier med Unionen, herunder 
demokrati, retsstat, god regeringsførelse, 
en afpolitiseret og gennemsigtig 
administration, et uafhængigt retsvæsen, 
respekt for menneskerettighederne, 
mediernes frihed, uafhængighed og 
pluralisme, bæredygtig udvikling og 
bekæmpelse af fattigdom, samt landets 
tilslutning til principperne om åben, 
regelbaseret og fair handel.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør være en forudsætning for 
Unionens makrofinansielle bistand, at 
Moldova respekterer effektive, 
demokratiske mekanismer – herunder et 
parlamentarisk flerpartisystem – og 
retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for 
menneskerettighederne. De specifikke 
målsætninger for Unionens 
makrofinansielle bistand bør samtidig være 
at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden 
og ansvarligheden af de offentlige 
finansforvaltningssystemer, styringen af og 
tilsynet med finanssektoren i Moldova og 
at fremme strukturreformer, der har til 
formål at støtte en holdbar og inklusiv 
vækst, jobskabelse og finanspolitisk 
konsolidering. Kommissionen og Tjenesten 
for EU's Optræden Udadtil bør 
regelmæssigt føre kontrol med, at såvel 
forudsætningerne opfyldes, som at disse 
mål nås.

(18) Det bør være en forudsætning for 
Unionens makrofinansielle bistand og for 
udbetalingen af hver af de tre rater, at 
Moldova respekterer effektive, 
demokratiske mekanismer – herunder et 
parlamentarisk flerpartisystem – og 
retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for 
menneskerettighederne. De specifikke 
målsætninger for Unionens 
makrofinansielle bistand bør samtidig være 
at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden 
og ansvarligheden af de offentlige 
finansforvaltningssystemer, sikre en 
effektiv bekæmpelse af korruption og 
hvidvaskning af penge, styringen af og 
tilsynet med finans- og banksektoren i 
Moldova, yde yderligere støtte til 
bevarelsen af makroøkonomisk stabilitet, 
forbedre forvaltningen og at fremme 
strukturreformer, der har til formål at støtte 
en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse 
og finanspolitisk konsolidering. Unionens 
makrofinansielle bistand til Moldova bør 
også omfatte foranstaltninger til støtte for 
gennemførelsen af associeringsaftalen 
mellem EU og Moldova, herunder den 
vidtgående og brede frihandelsaftale. For 
at sikre, at de specifikke mål kan vurderes 
korrekt, skal de defineres på en 
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verificerbar og målbar måde. 
Kommissionen og Tjenesten for EU's 
Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre 
kontrol med, at såvel forudsætningen 
opfyldes, som at disse mål nås. Hvis 
forudsætningen og målene ikke opfyldes, 
eller hvis målene og principperne i 
associeringsaftalen generelt lades ude af 
betragtning, bør Kommissionen 
midlertidigt suspendere eller annullere 
udbetalingen af Unionens 
makrofinansielle bistand.

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre, at Unionens finansielle 
interesser i forbindelse med denne 
makrofinansielle bistand beskyttes 
effektivt, bør Moldova vedtage 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
forebygge og bekæmpe svig, korruption og 
andre uregelmæssigheder i forbindelse med 
bistanden. Derudover bør det fastsættes, at 
Kommissionen gennemfører kontrol, og at 
Revisionsretten foretager den fornødne 
revision.

(19) For at sikre, at Unionens finansielle 
interesser i forbindelse med denne 
makrofinansielle bistand beskyttes 
effektivt, bør Moldova gennemføre 
hensigtsmæssige foranstaltninger til at 
forebygge og bekæmpe svig, korruption og 
andre uregelmæssigheder i forbindelse med 
bistanden. Moldova bør regelmæssigt 
underrette Kommissionen om 
gennemførelsen af den makrofinansielle 
bistand på grundlag af fuld åbenhed og 
nøje overensstemmelse med Unionens 
finansielle regler. Derudover bør det 
fastsættes, at Kommissionen gennemfører 
kontrol, og at Revisionsretten foretager den 
fornødne revision.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Unionens makrofinansielle bistand 
bør ledsages af økonomisk-politiske 

(24) Unionens makrofinansielle bistand 
bør ledsages af betingelser, som nedfældes 
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betingelser, som nedfældes i et 
aftalememorandum. For at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, samt af 
effektivitetshensyn, bør Kommissionen 
gives bemyndigelse til at forhandle om 
disse betingelser med de moldoviske 
myndigheder under tilsyn af et udvalg 
sammensat af repræsentanter for 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til 
denne forordning bør 
rådgivningsproceduren som hovedregel 
finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre 
andet er fastsat i forordningen. I 
betragtning af den potentielt store 
betydning af bistand på mere end 90 mio. 
EUR vil det være hensigtsmæssigt, at 
undersøgelsesproceduren anvendes for 
transaktioner over denne tærskel. I 
betragtning af størrelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand til Moldova bør 
undersøgelsesproceduren finde anvendelse 
på vedtagelsen af aftalememorandummet 
og på enhver reduktion, suspendering eller 
annullering af bistanden —

i et aftalememorandum. Disse betingelser 
bør være knyttet til udbetalingen af hver 
af de tre rater. For at sikre ensartede 
gennemførelsesbetingelser, samt af 
effektivitetshensyn, bør Kommissionen 
gives bemyndigelse til at forhandle om 
disse gennemførelsesbetingelser med de 
moldoviske myndigheder under tilsyn af et 
udvalg sammensat af repræsentanter for 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/2011. I henhold til 
denne forordning bør 
rådgivningsproceduren som hovedregel 
finde anvendelse i alle tilfælde, medmindre 
andet er fastsat i forordningen. I 
betragtning af den potentielt store 
betydning af bistand på mere end 90 mio. 
EUR vil det være hensigtsmæssigt, at 
undersøgelsesproceduren anvendes for 
transaktioner over denne tærskel. I 
betragtning af størrelsen af Unionens 
makrofinansielle bistand til Moldova bør 
undersøgelsesproceduren finde anvendelse 
på vedtagelsen af aftalememorandummet 
og på enhver reduktion, suspendering eller 
annullering af bistanden —


