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Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11
Test propost mill-Kummissjoni
(11) L-assistenza makrofinanzjarja talUnjoni għandu jkollha l-għan li tappoġġa
l-ħolqien mill-ġdid ta' sitwazzjoni
finanzjarja esterna sostenibbli għallMoldova, u b'hekk tappoġġa l-iżvilupp
ekonomiku u soċjali tagħha.

Emenda
(11) L-assistenza makrofinanzjarja talUnjoni jenħtieġ li jkollha l-għan li
tappoġġa l-ħolqien mill-ġdid ta' sitwazzjoni
finanzjarja esterna sostenibbli għallMoldova, billi tikkontribwixxi għallistabbiltà politika u makroekonomika
akbar tal-pajjiż, speċjalment f'oqsma
marbuta mal-governanza ekonomika, ilgovernanza u s-superviżjoni finanzjarja u
bankarja, inkluż permezz ta'
investigazzjoni dettaljata u orjentata lejn
ir-riżultati dwar il-frodi bankarja u dwar
l-indipendenza politika tal-ġudikatura.

Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17
Test propost mill-Kummissjoni
(17) L-assistenza makrofinanzjarja tal-

Emenda
(17) L-assistenza makrofinanzjarja talPE605.549/ 1
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Unjoni għandha tappoġġa l-impenn talMoldova fir-rigward tal-valuri kondiviżi
mal-Unjoni, fosthom id-demokrazija, l-istat
tad-dritt, il-governanza tajba, ir-rispett
għad-drittijiet tal-bniedem, l-iżvilupp
sostenibbli u t-tnaqqis tal-faqar, kif ukoll limpenn tagħha lejn il-prinċipji ta' kummerċ
miftuħ, ibbażat fuq regoli, u ġust.

Unjoni jenħtieġ li tappoġġa l-impenn talMoldova fir-rigward tal-valuri kondiviżi
mal-Unjoni, fosthom id-demokrazija, l-istat
tad-dritt, il-governanza tajba, iddepolitiċizzazzjoni u t-trasparenza talamministrazzjoni pubblika, ġudikatura
indipendenti, ir-rispett għad-drittijiet talbniedem, il-libertà, l-indipendenza u lpluraliżmu tal-midja, l-iżvilupp sostenibbli
u t-tnaqqis tal-faqar, kif ukoll l-impenn
tagħha lejn il-prinċipji ta' kummerċ miftuħ,
ibbażat fuq regoli, u ġust.

Emenda 3
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) Prekondizzjoni għall-għoti talassistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni
għandha tkun li l-Moldova tirrispetta lmekkaniżmi demokratiċi effettivi – inklużi
sistema parlamentari b'diversi partiti – u listat tad-dritt, u tiggarantixxi r-rispett għaddrittijiet tal-bniedem. Barra minn hekk, lobjettivi speċifiċi tal-assistenza
makrofinanzjarja tal-Unjoni għandhom
ikunu li jssaħħu l-effiċjenza, it-trasparenza
u r-responsabbiltà fis-sistemi tal-ġestjoni
tal-finanzi pubbliċi fil-Moldova, u
għandhom jipromwovu r-riformi strutturali
li għandhom l-għan li jappoġġaw it-tkabbir
sostenibbli u inklussiv, il-ħolqien talimpjiegi u l-konsolidazzjoni fiskali. Kemm
it-twettiq tal-prekondizzjonijiet kif ukoll ilkisba ta' dawk l-objettivi għandhom jiġu
ssorveljati regolarment mill-Kummissjoni
u mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni
Esterna.

(18) Prekondizzjoni għall-għoti talassistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni u liżborż ta' kull wieħed mit-tliet pagamenti
jenħtieġ li tkun li l-Moldova tirrispetta lmekkaniżmi demokratiċi effettivi – inklużi
sistema parlamentari b'diversi partiti – u listat tad-dritt, u tiggarantixxi r-rispett għaddrittijiet tal-bniedem. Barra minn hekk, lobjettivi speċifiċi tal-assistenza
makrofinanzjarja tal-Unjoni jenħtieġ li
jkunu li jssaħħu l-effiċjenza, it-trasparenza
u r-responsabbiltà fis-sistemi tal-ġestjoni
tal-finanzi pubbliċi, jiżguraw ġlieda
effettiva kontra l-korruzzjoni u l-ħasil talflus, il-governanza u s-superviżjoni tassettur finanzjarju u bankarju fil-Moldova,
jipprovdu appoġġ akbar għallpreservazzjoni tal-istabbiltà
makroekonomika, itejbu l-governanza u
jipromwovu r-riformi strutturali li
għandhom l-għan li jappoġġaw it-tkabbir
sostenibbli u inklussiv, il-ħolqien talimpjiegi u l-konsolidazzjoni fiskali. Lassistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni
lill-Moldova jenħtieġ li tinkludi wkoll
miżuri ta' appoġġ għall-implimentazzjoni
tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Moldova,
inkluż id-DCFTA. Biex ikun żgurat li lobjettivi speċifiċi jkunu jistgħu jiġu
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evalwati b'mod xieraq, dawn għandhom
jiġu stipulati b'mod verifikabbli u li jista'
jitkejjel. Kemm it-twettiq talprekondizzjoni kif ukoll il-kisba ta' dawk lobjettivi jenħtieġ li jiġu ssorveljati
regolarment mill-Kummissjoni u misServizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.
Jekk il-prekundizzjoni u l-objettivi ma
jintlaħqux jew jekk l-għanijiet u lprinċipji tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni jiġu
ġeneralment injorati, jenħtieġ li lKummissjoni b'mod temporanju
tissospendi jew tikkanċella l-iżborż talassistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni.
Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19
Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) Sabiex tkun żgurata l-protezzjoni
effikaċi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni
marbuta mal-assistenza makrofinanzjarja
tal-Unjoni, il-Moldova għandha tadotta lmiżuri xierqa relatati mal-prevenzjoni talfrodi, il-korruzzjoni u kull irregolarità oħra
marbuta ma' din l-assistenza, u l-ġlieda
kontrihom. Barra minn hekk, għandu jiġi
previst li l-Kummissjoni twettaq verifiki u
li l-Qorti tal-Awdituri twettaq il-kontrolli
kontabilistiċi.

(19) Sabiex tkun żgurata l-protezzjoni
effikaċi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni
marbuta mal-assistenza makrofinanzjarja
tal-Unjoni, il-Moldova jenħtieġ li
timplimenta l-miżuri xierqa relatati malprevenzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u kull
irregolarità oħra marbuta ma' din lassistenza, u l-ġlieda kontrihom. IlMoldova jenħtieġ li tinforma regolarment
lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni
tal-assistenza makrofinanzjarja abbażi ta'
żvelar sħiħ u ta' konformità stretta marregoli finanzjarji tal-Unjoni. Barra minn
hekk, għandu jiġi previst li l-Kummissjoni
twettaq verifiki u li l-Qorti tal-Awdituri
twettaq il-kontrolli kontabilistiċi.

Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 24
Test propost mill-Kummissjoni
(24) L-assistenza makrofinanzjarja talUnjoni għandha tkun soġġetta għal
kondizzjonijiet ta' politika ekonomika, li

Emenda
(24) L-assistenza makrofinanzjarja talUnjoni jenħtieġ li tkun soġġetta għal
kondizzjonijiet li għandhom jiġu stabbiliti
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għandhom jiġu stabbiliti f'Memorandum ta'
Qbil. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet
uniformi għall-implimentazzjoni u għal
raġunijiet ta' effiċjenza, il-Kummissjoni
għandha tingħata s-setgħa li tinnegozja
dawn il-kundizzjonijiet ta'
implimentazzjoni mal-awtoritajiet
Moldovani taħt is-superviżjoni tal-kumitat
tar-rappreżentanti tal-Istati Membri skont
ir-Regolament (UE) Nru 182/2011. Skont
dan ir-Regolament, bħala regola ġenerali
għandha tapplika l-proċedura
konsultattiva fil-każijiet kollha ħlief kif
previst f'dan ir-Regolament. Meta jiġi
kkunsidrat l-impatt potenzjalment
sinifikanti tal-assistenza ta' aktar minn
EUR 90 miljun, huwa xieraq li l-proċedura
ta' eżami tintuża għal operazzjonijiet li
jeċċedu dak il-limitu. Meta jitqies lammont ta' assistenza makrofinanzjarja talUnjoni lill-Moldova, il-proċedura ta' eżami
għandha tapplika għall-adozzjoni talMemorandum ta' Qbil, u għal kwalunkwe
tnaqqis, sospensjoni jew tħassir talassistenza,

f'Memorandum ta' Qbil. Jenħtieġ li tali
kundizzjonijiet ikunu marbuta mal-iżborż
ta' kull wieħed mit-tliet pagamenti. Sabiex
jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għallimplimentazzjoni u għal raġunijiet ta'
effiċjenza, il-Kummissjoni jenħtieġ li
tingħata s-setgħa li tinnegozja dawn ilkundizzjonijiet ta' implimentazzjoni malawtoritajiet Moldovani taħt is-superviżjoni
tal-kumitat tar-rappreżentanti tal-Istati
Membri skont ir-Regolament (UE)
Nru 182/2011. Skont dan ir-Regolament,
bħala regola ġenerali għandha tapplika lproċedura konsultattiva fil-każijiet kollha
ħlief kif previst f'dan ir-Regolament. Meta
jiġi kkunsidrat l-impatt potenzjalment
sinifikanti tal-assistenza ta' aktar minn
EUR 90 miljun, huwa xieraq li l-proċedura
ta' eżami tintuża għal operazzjonijiet li
jeċċedu dak il-limitu. Meta jitqies lammont ta' assistenza makrofinanzjarja talUnjoni lill-Moldova, il-proċedura ta' eżami
jenħtieġ li tapplika għall-adozzjoni talMemorandum ta' Qbil, u għal kwalunkwe
tnaqqis, sospensjoni jew tħassir talassistenza,
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