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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liidu makromajandusliku finantsabi 
eesmärk peaks olema toetada jätkusuutliku 
välisrahastamise taastamist Moldovas, 
toetades seeläbi Moldova majanduslikku 
ja sotsiaalset arengut.

(11) Liidu makromajandusliku finantsabi 
eesmärk peaks olema toetada jätkusuutliku 
välisrahastamise taastamist Moldovas, 
aidata suurendada riigi poliitilist ja 
makromajanduslikku stabiilsust, eelkõige 
majanduse juhtimise, finantsjuhtimise ja 
panganduse juhtimise ning järelevalvega 
seotud valdkondades, sealhulgas 
pangapettuste põhjalik, tulemustele 
suunatud uurimine ning kohtusüsteemi 
poliitiline sõltumatus.
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(17) Liidu makromajanduslik finantsabi 
peaks toetama Moldova pühendumist 
väärtustele, mis on liiduga ühised, 

(17) Liidu makromajanduslik finantsabi 
peaks toetama Moldova pühendumist 
väärtustele, mis on liiduga ühised, 
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sealhulgas demokraatiale, õigusriigi 
põhimõtte järgimisele, heale 
valitsemistavale, inimõiguste austamisele, 
säästvale arengule ja vaesuse 
vähendamisele, ning ka tema pühendumist 
avatud, eeskirju järgiva ja õiglase 
kaubanduse põhimõtetele.

sealhulgas demokraatiale, õigusriigi 
põhimõtte järgimisele, heale 
valitsemistavale, avaliku halduse 
depolitiseerimisele ja läbipaistvusele, 
sõltumatule kohtusüsteemile, inimõiguste 
ning meedia vabaduse, sõltumatuse ja 
mitmekesisuse austamisele, säästvale 
arengule ja vaesuse vähendamisele, ning ka 
tema pühendumist avatud, eeskirju järgiva 
ja õiglase kaubanduse põhimõtetele.
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(18) Liidu makromajandusliku finantsabi 
andmise eeltingimus peaks olema see, et 
Moldova järgib tõhusaid demokraatlikke 
mehhanisme (sh parlamentaarne 
mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi 
põhimõtet ning tagab inimõiguste 
austamise. Lisaks peaksid liidu 
makromajandusliku finantsabi konkreetsed 
eesmärgid suurendama Moldova riigi 
rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja 
läbipaistvust ja nendega seotud 
aruandekohustust, edendama Moldova 
finantssektori valitsemistava ja 
järelevalvet ning soodustama jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu saavutamisele, 
töökohtade loomisele ja eelarve 
konsolideerimisele suunatud 
struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa 
välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima 
nii eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste 
eesmärkide saavutamist.

(18) Liidu makromajandusliku finantsabi 
andmise ja kolmest osamaksest iga 
osamakse väljamaksmise eeltingimus 
peaks olema see, et Moldova järgib 
tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh 
parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 
õigusriigi põhimõtet ning tagab 
inimõiguste austamise. Lisaks peaksid liidu 
makromajandusliku finantsabi konkreetsed 
eesmärgid suurendama Moldova riigi 
rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja 
läbipaistvust ja nendega seotud 
aruandekohustust, tagama tõhusa võitluse 
korruptsiooni ja rahapesu vastu, Moldova 
finants- ja pangandussektori 
valitsemistava ja järelevalve, pakkuma 
lisatuge makromajandusliku stabiilsuse 
säilitamiseks, parandama juhtimist ning 
soodustama jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamisele, töökohtade 
loomisele ja eelarve konsolideerimisele 
suunatud struktuurireforme. Liidu 
makromajanduslik finantsabi Moldovale 
peaks hõlmama ka ELi ja Moldova 
assotsieerimislepingu, sh põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 
rakendamist toetavaid meetmeid. 
Konkreetsete eesmärkide nõuetekohase 
hindamise tagamiseks on oluline, et need 
kavandataks kontrollitaval ja mõõdetaval 
viisil. Komisjon ja Euroopa välisteenistus 
peaksid korrapäraselt jälgima nii 
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eeltingimuse täitmist kui ka kõnealuste 
eesmärkide saavutamist. Kui eeltingimus 
ja eesmärgid ei ole täidetud või kui 
assotsieerimislepingu eesmärke ja 
põhimõtteid üldiselt ei järgita, peaks 
komisjon ajutiselt peatama või tühistama 
liidu makromajandusliku finantsabi 
väljamaksmise.
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(19) Selleks et tagada liidu 
makromajandusliku finantsabiga 
seonduvate liidu finantshuvide tõhus 
kaitse, peaks Moldova võtma asjakohased 
meetmed kõnealuse abiga seotud pettuse, 
korruptsiooni ja muude rikkumiste 
ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. Lisaks 
tuleks sätestada, et komisjon teeb kontrolle 
ja kontrollikoda auditeid.

(19) Selleks et tagada liidu 
makromajandusliku finantsabiga 
seonduvate liidu finantshuvide tõhus 
kaitse, peaks Moldova rakendama 
asjakohaseid meetmeid kõnealuse abiga 
seotud pettuse, korruptsiooni ja muude 
rikkumiste ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. 
Moldova peaks korrapäraselt teavitama 
komisjoni makromajandusliku finantsabi 
rakendamisest täieliku avalikustamise 
alusel ja ranges kooskõlas liidu 
finantseeskirjadega. Lisaks tuleks 
sätestada, et komisjon teeb kontrolle ja 
kontrollikoda auditeid.
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(24) Liidu makromajanduslikku finantsabi 
tuleks anda ainult juhul, kui on täidetud 
majanduspoliitilised tingimused, mis 
sätestatakse vastastikuse mõistmise 
memorandumis. Selleks et tagada 
ühetaolised rakendamistingimused ja 
tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused 
pidada Moldova ametiasutustega 
kõnealuste tingimuste üle läbirääkimisi 
liikmesriikide esindajate komitee 
järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011. Selle määruse kohaselt tuleks 

(24) Liidu makromajanduslikku finantsabi 
tuleks anda ainult juhul, kui on täidetud 
tingimused, mis sätestatakse vastastikuse 
mõistmise memorandumis. Need 
tingimused tuleks siduda iga osamakse 
väljamaksmisega kolmest osamaksest. 
Selleks et tagada ühetaolised 
rakendamistingimused ja tõhusus, tuleks 
komisjonile anda volitused pidada 
Moldova ametiasutustega kõnealuste 
rakendamistingimuste üle läbirääkimisi 
liikmesriikide esindajate komitee 
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üldjuhul kohaldada nõuandemenetlust 
kõikidel juhtudel, mida ei ole selles 
määruses sätestatud. Võttes arvesse 
asjaolu, et üle 90 miljoni euro suurusel abil 
võib olla oluline mõju, on nii mahukate 
tehingute puhul asjakohane kasutada 
kontrollimenetlust. Pidades silmas 
Moldovale antava liidu makromajandusliku 
finantsabi suurust, tuleks vastastikuse 
mõistmise memorandumi vastuvõtmise 
ning abi vähendamise, peatamise või 
tühistamise suhtes kohaldada 
kontrollimenetlust,

järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) 
nr 182/2011. Selle määruse kohaselt tuleks 
üldjuhul kohaldada nõuandemenetlust 
kõikidel juhtudel, mida ei ole selles 
määruses sätestatud. Võttes arvesse 
asjaolu, et üle 90 miljoni euro suurusel abil 
võib olla oluline mõju, on nii mahukate 
tehingute puhul asjakohane kasutada 
kontrollimenetlust. Pidades silmas 
Moldovale antava liidu makromajandusliku 
finantsabi suurust, tuleks vastastikuse 
mõistmise memorandumi vastuvõtmise 
ning abi vähendamise, peatamise või 
tühistamise suhtes kohaldada 
kontrollimenetlust,


