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_____________________________________________________________

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Kívánatos, hogy az uniós 
makroszintű pénzügyi támogatás Moldova 
fenntartható külső finanszírozási 
helyzetének helyreállítására irányuljon, 
ezáltal támogatva gazdasági és társadalmi 
fejlődését.

(11) Kívánatos, hogy az uniós 
makroszintű pénzügyi támogatás Moldova 
fenntartható külső finanszírozási 
helyzetének helyreállítására irányuljon, 
hozzájárulva az ország nagyobb politikai 
és makrogazdasági stabilitásához, 
különösen a gazdasági kormányzással, 
pénz- és bankügyi irányítással és 
felügyelettel kapcsolatos területeken, 
beleértve a banki csalások alapos, 
eredményorientált kivizsgálását és az 
igazságszolgáltatás politikai 
függetlenségét.

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az uniós makroszintű pénzügyi (17) Az uniós makroszintű pénzügyi 
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támogatásnak hozzá kell járulnia az 
Unióval közösen vallott értékekkel, többek 
között a demokráciával, a jogállamisággal, 
a felelősségteljes kormányzással, az emberi 
jogok tiszteletben tartásával, a fenntartható 
fejlődéssel és a szegénység 
visszaszorításával, valamint a nyitott, 
szabályokon alapuló és tisztességes 
kereskedelemmel összefüggésben Moldova 
által tett kötelezettségvállalásoknak való 
megfeleléshez.

támogatásnak hozzá kell járulnia az 
Unióval közösen vallott értékekkel, többek 
között a demokráciával, a jogállamisággal, 
a felelősségteljes kormányzással, a 
közigazgatás átpolitizáltságának 
megszüntetésével és átláthatóságával, a 
független igazságszolgáltatással, az 
emberi jogok tiszteletben tartásával, a 
média szabadságával, függetlenségével és 
sokszínűségével, a fenntartható fejlődéssel 
és a szegénység visszaszorításával, 
valamint a nyitott, szabályokon alapuló és 
tisztességes kereskedelemmel 
összefüggésben Moldova által tett 
kötelezettségvállalásoknak való 
megfeleléshez.

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 
Moldova tiszteletben tartsa a hatékony 
demokratikus mechanizmusokat – többek 
között a többpárti parlamentáris rendszert – 
és a jogállamiságot, valamint garantálja az 
emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett 
az uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
sajátos célja, hogy megerősítse 
Moldovában az államháztartási 
gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, 
átláthatóságát és elszámoltathatóságát, 
valamint a pénzügyi szektor irányítását és 
felügyeletét, továbbá előmozdítsa a 
fenntartható és inkluzív növekedést, a 
munkahelyteremtést és az államháztartási 
konszolidáció előmozdítását célzó 
strukturális reformokat. A Bizottságnak és 
az Európai Külügyi Szolgálatnak 
rendszeresen nyomon kell követnie az 
előfeltételek teljesülését és az említett 
célkitűzések megvalósulását.

(18) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatás nyújtásának és mindhárom 
részlet folyósításának előfeltétele, hogy 
Moldova tiszteletben tartsa a hatékony 
demokratikus mechanizmusokat – többek 
között a többpárti parlamentáris rendszert – 
és a jogállamiságot, valamint garantálja az 
emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett 
az uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
konkrét célja, hogy megerősítse 
Moldovában az államháztartási 
gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, 
átláthatóságát és elszámoltathatóságát, 
biztosítsa a korrupció és pénzmosás elleni 
hatékony küzdelmet, valamint a pénzügyi 
és banki ágazat irányítását és felügyeletét, 
további támogatást nyújtson a 
makroökonómiai stabilitás megőrzéséhez, 
javítsa a kormányzást, továbbá 
előmozdítsa a fenntartható és inkluzív 
növekedést, a munkahelyteremtést és az 
államháztartási konszolidáció 
előmozdítását célzó strukturális 
reformokat. A Moldova számára nyújtott 
uniós makroszintű pénzügyi 
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támogatásnak az EU–Moldova társulási 
megállapodás és a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodás 
végrehajtását támogató intézkedéseket is 
tartalmaznia kell. Ezen feltételek 
megfelelő értékelésének biztosítása 
érdekében fontos, hogy azokat 
ellenőrizhető és mérhető módon állapítsák 
meg. A Bizottságnak és az Európai 
Külügyi Szolgálatnak rendszeresen 
nyomon kell követnie az előfeltétel 
teljesülését és az említett célkitűzések 
megvalósulását. Az előfeltételek és 
célkitűzések nem teljesülése esetén, illetve 
amennyiben a társulási megállapodás 
céljait és elveit nem tartják tiszteletben, a 
Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy 
megszünteti az uniós makroszintű 
pénzügyi támogatás folyósítását.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Unió makroszintű pénzügyi 
támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi 
érdekeinek hatékony védelme céljából 
Moldovának megfelelő intézkedéseket kell 
hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, 
korrupció és bármely egyéb 
szabálytalanság megelőzése és az ellenük 
való küzdelem vonatkozásában. Ezen 
túlmenően rendelkezni kell a Bizottság 
által végrehajtandó ellenőrzésekről és a 
Számvevőszék által végzendő pénzügyi 
ellenőrzésekről.

(19) Az Unió makroszintű pénzügyi 
támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi 
érdekeinek hatékony védelme céljából 
Moldovának megfelelő intézkedéseket kell 
végrehajtania a támogatással kapcsolatos 
csalás, korrupció és bármely egyéb 
szabálytalanság megelőzése és az ellenük 
való küzdelem vonatkozásában. 
Moldovának rendszeresen teljes körű 
tájékoztatást kell nyújtania a Bizottság 
számára a makroszintű pénzügyi 
támogatás uniós pénzügyi szabályoknak 
szigorúan megfelelő végrehajtásáról. Ezen 
túlmenően rendelkezni kell a Bizottság 
által végrehajtandó ellenőrzésekről és a 
Számvevőszék által végzendő pénzügyi 
ellenőrzésekről.

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatást az egyetértési megállapodásba 
foglalandó gazdaságpolitikai feltételekhez 
kell kötni. Az egységes végrehajtási 
feltételek biztosítása és a hatékonyság 
érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU 
rendelettel összhangban a tagállamok 
képviselőiből álló bizottság felügyelete 
alatt tárgyalja meg a moldovai 
hatóságokkal. Az említett rendelet 
értelmében általános szabályként a 
tanácsadó-bizottsági eljárást kell 
alkalmazni a rendeletben 
meghatározottaktól eltérő esetekben. 
Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál 
nagyobb mértékű támogatás potenciálisan 
jelentős hatásaira, az említett értékhatár 
feletti műveletekre helyénvaló a 
vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. 
Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó 
uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni az egyetértési megállapodás 
elfogadására, valamint a támogatás 
csökkentésére, felfüggesztésére és 
megszüntetésére,

(24) Az uniós makroszintű pénzügyi 
támogatást az egyetértési megállapodásba 
foglalandó feltételekhez kell kötni. Ezeket 
a feltételeket össze kell kötni a három 
részlet folyósításával. Az egységes 
végrehajtási feltételek biztosítása és a 
hatékonyság érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy e végrehajtási 
feltételeket a 182/2011/EU rendelettel 
összhangban a tagállamok képviselőiből 
álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja 
meg a moldovai hatóságokkal. Az említett 
rendelet értelmében általános szabályként a 
tanácsadó-bizottsági eljárást kell 
alkalmazni a rendeletben 
meghatározottaktól eltérő esetekben. 
Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál 
nagyobb mértékű támogatás potenciálisan 
jelentős hatásaira, az említett értékhatár 
feletti műveletekre helyénvaló a 
vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. 
Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó 
uniós makroszintű pénzügyi támogatás 
összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni az egyetértési megállapodás 
elfogadására, valamint a támogatás 
csökkentésére, felfüggesztésére és 
megszüntetésére,


