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Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας 
βιώσιμης θέσης εξωτερικής 
χρηματοδότησης για τη Μολδαβία, 
στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της.

(11) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην αποκατάσταση μιας 
βιώσιμης θέσης εξωτερικής 
χρηματοδότησης για τη Μολδαβία, 
συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη πολιτική 
και μακροοικονομική σταθερότητα της 
χώρας, ιδίως σε τομείς που σχετίζονται 
με την οικονομική διακυβέρνηση, τη 
χρηματοπιστωτική και τραπεζική 
διακυβέρνηση και εποπτεία, 
συμπεριλαμβανομένης μιας διεξοδικής 
και προσανατολισμένης στα 
αποτελέσματα έρευνας στον τομέα της 
τραπεζικής απάτης, και την πολιτική 
ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος·

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
στηρίζει την προσήλωση της Μολδαβίας 
στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις 
οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, ο 
σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση της 
φτώχειας, καθώς και την προσήλωσή της 
στις αρχές ενός ελεύθερου και θεμιτού 
εμπορίου βάσει κανόνων.

(17) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
στηρίζει την προσήλωση της Μολδαβίας 
στις κοινές με την Ένωση αξίες, στις 
οποίες περιλαμβάνονται η δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η 
αποπολιτικοποίηση και η διαφάνεια της 
δημόσιας διοίκησης, ένα ανεξάρτητο 
δικαστικό σώμα, ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ελευθερία, 
ανεξαρτησία και πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης, η βιώσιμη ανάπτυξη και η 
μείωση της φτώχειας, καθώς και την 
προσήλωσή της στις αρχές ενός ελεύθερου 
και θεμιτού εμπορίου βάσει κανόνων.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προϋπόθεση για να χορηγήσει η 
Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, 
εκ μέρους της Μολδαβίας, των 
ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, 
στους οποίους περιλαμβάνονται το 
πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, 
το κράτος δικαίου και η εγγύηση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να 
αφορούν την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση 
των δημοσίων οικονομικών, της 
διακυβέρνησης και της εποπτεία του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στη Μολδαβία 
και να προωθούν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να 
στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική 
εξυγίανση. Τόσο η πλήρωση των 
προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των 

(18) Προϋπόθεση για να χορηγήσει η 
Ένωση μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή και για την εκταμίευση 
καθεμιάς από τις τρεις δόσεις θα πρέπει 
να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της 
Μολδαβίας, των ουσιαστικών θεσμών της 
δημοκρατίας, στους οποίους 
περιλαμβάνονται το πολυκομματικό 
κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος 
δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι 
ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας όσον αφορά τη διαχείριση 
των δημοσίων οικονομικών, τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικής 
καταπολέμησης της διαφθοράς και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, της διακυβέρνησης και 
της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού και 
τραπεζικού τομέα στη Μολδαβία, την 
παροχή περαιτέρω στήριξης για τη 
διατήρηση της μακροοικονομικής 
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στόχων αυτών θα πρέπει να 
παρακολουθούνται τακτικά από την 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης.

σταθερότητας και τη βελτίωση της 
διακυβέρνησης και να προωθούν τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό 
έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική 
εξυγίανση. Η μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή προς τη 
Μολδαβία θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει μέτρα που στηρίζουν την 
εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-
Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένης της 
σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας 
ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA). Για να 
εξασφαλιστεί ότι οι ειδικοί στόχοι θα 
αξιολογούνται σωστά, πρέπει να 
καθοριστούν με επαληθεύσιμο και 
μετρήσιμο τρόπο. Τόσο η πλήρωση της 
προϋπόθεσης όσο και η επίτευξη των 
στόχων αυτών θα πρέπει να 
παρακολουθούνται τακτικά από την 
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης. Σε περίπτωση μη 
εκπλήρωσης της προϋπόθεσης και των 
στόχων ή μη τήρησης των σκοπών και 
των αρχών της συμφωνίας σύνδεσης, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
προσωρινή αναστολή ή ακύρωση της 
εκταμίευσης της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης που 
συνδέονται με τη μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
προστατεύονται αποτελεσματικά, η 
Μολδαβία πρέπει να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 
και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με 
τη συνδρομή. Επιπλέον, θα πρέπει να 
προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί 

(19) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης που 
συνδέονται με τη μακροοικονομική 
χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης 
προστατεύονται αποτελεσματικά, η 
Μολδαβία πρέπει να εφαρμόσει τα 
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 
και άλλων παρατυπιών που συνδέονται με 
τη συνδρομή. Η Μολδαβία θα πρέπει να 
ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή 
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ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα 
διενεργεί λογιστικούς ελέγχους.

σχετικά με την εφαρμογή της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής βάσει της πλήρους 
αποκάλυψης και της αυστηρής 
συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες της Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει 
να προβλεφθεί ότι η Επιτροπή θα διενεργεί 
ελέγχους ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο θα 
διενεργεί λογιστικούς ελέγχους.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
υπόκειται σε όρους οικονομικής πολιτικής 
που θα καθοριστούν σε μνημόνιο 
συνεννόησης. Προκειμένου να υπάρξουν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει 
να έχει την αρμοδιότητα να 
διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους με τις 
αρχές της Μολδαβίας υπό την εποπτεία της 
επιτροπής των αντιπροσώπων των κρατών 
μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
182/2011. Δυνάμει του εν λόγω 
κανονισμού, η συμβουλευτική διαδικασία 
θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να 
εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός 
από αυτές που προβλέπονται στον εν λόγω 
κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της 
συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων 
EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η 
διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις που 
υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. 
Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης στη Μολδαβία, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία 
εξέτασης για την έγκριση του Μνημονίου 
Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, 
αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,

(24) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική 
συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να 
υπόκειται σε όρους που θα καθοριστούν σε 
μνημόνιο συνεννόησης. Οι όροι αυτοί θα 
πρέπει να συνδέονται με την εκταμίευση 
καθεμιάς από τις τρεις δόσεις. 
Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής και για λόγους 
αποτελεσματικότητας, η Επιτροπή πρέπει 
να έχει την αρμοδιότητα να 
διαπραγματευθεί τους εν λόγω όρους 
εφαρμογής με τις αρχές της Μολδαβίας 
υπό την εποπτεία της επιτροπής των 
αντιπροσώπων των κρατών μελών δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) 182/2011. Δυνάμει 
του εν λόγω κανονισμού, η συμβουλευτική 
διαδικασία θα πρέπει κατά γενικό κανόνα 
να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις 
εκτός από αυτές που προβλέπονται στον εν 
λόγω κανονισμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις της 
συνδρομής άνω των 90 εκατομμυρίων 
EUR, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η 
διαδικασία εξέτασης για τις πράξεις που 
υπερβαίνουν το εν λόγω κατώτατο όριο. 
Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της Ένωσης στη Μολδαβία, θα 
πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία 
εξέτασης για την έγκριση του Μνημονίου 
Συνεννόησης και για οποιαδήποτε μείωση, 
αναστολή ή ακύρωση της συνδρομής,
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