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GROZĪJUMI 001-005 
iesniegts Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Ziņojums
Sorin Moisă A8-0185/2017
Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai

Lēmuma priekšlikums (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā 
finansējuma situācijas atjaunošana 
Moldovā, tādējādi atbalstot tās 
ekonomisko un sociālo attīstību.

(11) Ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā 
finansējuma situācijas atjaunošana 
Moldovā, palīdzot radīt lielāku politisko 
un makroekonomisko stabilitāti valstī, jo 
īpaši jomās, kas ir saistītas ar ekonomikas 
pārvaldību, finanšu un banku pārvaldību 
un uzraudzību, tostarp jāveic rūpīga un uz 
rezultātiem orientēta izmeklēšana par 
krāpšanu banku darījumos un tiesu 
iestāžu neatkarību.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāatbalsta Moldovas 
apņēmība rīkoties atbilstoši vērtībām, kas 
tai ir kopīgas ar Savienību, ieskaitot 
demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, 

(17) Ar Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāatbalsta Moldovas 
apņēmība rīkoties atbilstoši vērtībām, kas 
tai ir kopīgas ar Savienību, ieskaitot 
demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, 
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cilvēktiesību ievērošanu, ilgtspējīgu 
attīstību un nabadzības samazināšanu, kā 
arī Moldovas saistības ievērot atklātas, 
likumīgas un godīgas tirdzniecības 
principus.

valsts pārvaldes depolitizāciju un 
pārredzamību, neatkarīgas tiesu iestādes, 
cilvēktiesību ievērošanu, plašsaziņas 
līdzekļu brīvību, neatkarību un 
plurālismu, ilgtspējīgu attīstību un 
nabadzības samazināšanu, kā arī tās 
apņēmība ievērot atklātas, uz noteikumiem 
balstītas un taisnīgas tirdzniecības 
principus.

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Savienības makrofinansiālās 
palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam 
vajadzētu būt tādam, ka Moldovā tiek 
respektēti efektīvi demokrātiskie 
mehānismi, tostarp daudzpartiju 
parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek 
garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt 
ar Savienības makrofinansiālās palīdzības 
konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo 
publiskā sektora finanšu pārvaldības 
sistēmu efektivitāte, pārredzamība un 
pārskatatbildība, Moldovas finanšu sektora 
pārvaldība un uzraudzība un jāveicina 
strukturālās reformas, kuru mērķis ir 
atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, 
darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. 
Komisijai un Eiropas Ārējās darbības 
dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan 
priekšnoteikumu izpildīšana, gan minēto 
mērķu sasniegšana.

(18) Savienības makrofinansiālās 
palīdzības piešķiršanas un visu trīs daļu 
izmaksāšanas priekšnoteikumam vajadzētu 
būt tādam, ka Moldovā tiek respektēti 
efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp 
daudzpartiju parlamentārā sistēma un 
tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību 
ievērošana. Turklāt ar Savienības 
makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem 
mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora 
finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, 
pārredzamība un pārskatatbildība, 
jānodrošina efektīva korupcijas un 
nelikumīgi iegūtu naudas līdzekļu 
legalizācijas apkarošana, Moldovas finanšu 
un banku sektora pārvaldība un uzraudzība, 
jāsniedz turpmāks atbalsts 
makroekonomiskās stabilitātes 
saglabāšanai, jāuzlabo pārvaldība un 
jāveicina strukturālās reformas, kuru 
mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu 
izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo 
konsolidāciju. Moldovai paredzētajā 
Savienības makrofinansiālajā palīdzībā 
arī būtu jāiekļauj ES un Moldovas 
asociācijas nolīguma, tostarp padziļinātas 
un visaptverošas brīvās tirdzniecības 
zonas, īstenošanas atbalsta pasākumi. Lai 
nodrošinātu, ka īpašie mērķi var tikt 
pienācīgi izvērtēti, tie ir jānosaka 
pārbaudāmā un izmērāmā veidā. 
Komisijai un Eiropas Ārējās darbības 
dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan 
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priekšnoteikuma izpildīšana, gan minēto 
mērķu sasniegšana. Ja priekšnoteikums un 
mērķi nav izpildīti vai ja asociācijas 
nolīguma mērķi un principi kopumā 
netiek ievēroti, Komisijai būtu uz laiku 
jāpārtrauc vai jāaptur Savienības 
makrofinansiālās palīdzības izmaksāšana.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
finansiālās intereses, kas saistītas ar 
Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek 
efektīvi aizsargātas, Moldovai būtu jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un 
apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus 
citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. 
Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka 
Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas 
palāta veic revīzijas.

(19) Lai nodrošinātu, ka Savienības 
finansiālās intereses, kas saistītas ar 
Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek 
efektīvi aizsargātas, Moldovai būtu jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai novērstu un 
apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus 
citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. 
Moldovai būtu regulāri jāinformē 
Komisija par makrofinansiālās palīdzības 
īstenošanu, sniedzot pilnīgu informāciju 
un stingri ievērojot Savienības finanšu 
noteikumus. Turklāt būtu jāparedz 
noteikumi, ka Komisija veic pārbaudes un 
ka Revīzijas palāta veic revīzijas.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Uz Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāattiecina ekonomikas 
politikas nosacījumi, kas jāparedz 
saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu 
vienotus īstenošanas nosacījumus un 
panāktu efektivitāti, Komisija būtu 
jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem 
nosacījumiem ar Moldovas iestādēm tādas 
dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, 
kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti 
būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra 
visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti 
minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela 

(24) Uz Savienības makrofinansiālo 
palīdzību būtu jāattiecina nosacījumi, kas 
jāparedz saprašanās memorandā. Šie 
nosacījumi būtu jāpiesaista visu triju daļu 
izmaksāšanai. Lai nodrošinātu vienotus 
īstenošanas nosacījumus un panāktu 
efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro 
risināt sarunas par šādu nosacījumu 
īstenošanu ar Moldovas iestādēm tādas 
dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, 
kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 
182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti 
būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra 
visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti 
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ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz 
90 miljonus euro, ir lietderīgi paredzēt, ka 
attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz 
minēto robežvērtību, ir jāizmanto 
pārbaudes procedūra. Ņemot vērā 
Savienības makrofinansiālās palīdzības 
summu, kas paredzēta Moldovai, 
saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī 
palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai 
atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes 
procedūra,

minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela 
ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz 
90 miljonus euro, ir lietderīgi paredzēt, ka 
attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz 
minēto robežvērtību, ir jāizmanto 
pārbaudes procedūra. Ņemot vērā 
Savienības makrofinansiālās palīdzības 
summu, kas paredzēta Moldovai, 
saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī 
palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai 
atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes 
procedūra,


