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POPRAWKI 001-005 
Poprawki złożyła Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdanie
Sorin Moisă A8-0185/2017
Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Celem unijnej pomocy 
makrofinansowej powinno być wspieranie 
przywrócenia w Mołdawii trwałego 
finansowania zewnętrznego, a tym samym 
wsparcie jej rozwoju gospodarczego i 
społecznego.

(11) Celem unijnej pomocy 
makrofinansowej powinno być wspieranie 
przywrócenia w Mołdawii trwałego 
finansowania zewnętrznego, a tym samym 
przyczynienie się do większej stabilności 
politycznej i makroekonomicznej kraju, 
zwłaszcza w obszarach związanych z 
zarządzaniem gospodarczym i 
finansowym, zarządzaniem w sektorze 
bankowym oraz z nadzorem 
finansowo-bankowym, co obejmuje 
również rzetelne i zorientowane na wyniki 
dochodzenie w sprawie skandalu 
bankowego i niezawisłe sądownictwo.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(17) Pomoc makrofinansowa Unii 
powinna wspierać zaangażowanie 
Mołdawii w przestrzeganie wartości 
podzielanych przez to państwo i Unię, w 
tym demokracji, praworządności, dobrych 
rządów, poszanowania praw człowieka, 
zrównoważonego rozwoju i ograniczania 
ubóstwa, a także jej zaangażowanie w 
przestrzeganie zasad otwartego, opartego 
na zasadach i uczciwego handlu.

(17) Pomoc makrofinansowa Unii 
powinna wspierać zaangażowanie 
Mołdawii w przestrzeganie wartości 
podzielanych przez to państwo i Unię, w 
tym demokracji, praworządności, dobrych 
rządów, odpolitycznienia i przejrzystości 
administracji publicznej, niezawisłości 
sądownictwa, poszanowania praw 
człowieka, wolności, niezależności i 
pluralizmu mediów, zrównoważonego 
rozwoju i ograniczania ubóstwa, a także jej 
zaangażowanie w przestrzeganie zasad 
otwartego, opartego na zasadach i 
uczciwego handlu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii powinno 
być respektowanie przez Mołdawię 
skutecznych mechanizmów 
demokratycznych – w tym wielopartyjnego 
systemu parlamentarnego – i 
praworządności oraz gwarantowanie 
poszanowania praw człowieka. Ponadto 
cele szczegółowe pomocy 
makrofinansowej Unii powinny polegać na 
zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i 
rozliczalności systemów zarządzania 
finansami publicznymi, usprawnieniu 
rządzenia sektorem finansowym w 
Mołdawii i nadzoru nad nim oraz na 
wspieraniu reform strukturalnych 
przyczyniających się do trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, tworzenia miejsc pracy i 
konsolidacji budżetowej. Komisja i 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
powinny regularnie monitorować zarówno 
spełnienie warunków wstępnych, jak i 
realizację tych celów.

(18) Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii i 
wypłacenia każdej z trzech rat pomocy 
powinno być respektowanie przez 
Mołdawię skutecznych mechanizmów 
demokratycznych, w tym wielopartyjnego 
systemu parlamentarnego, i 
praworządności oraz gwarantowanie 
poszanowania praw człowieka. Ponadto 
cele szczegółowe pomocy 
makrofinansowej Unii powinny polegać na 
zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i 
rozliczalności systemów zarządzania 
finansami publicznymi, zapewnieniu 
skutecznej walki z korupcją i praniem 
pieniędzy, usprawnieniu zarządzania w 
sektorze finansowym i bankowym w 
Mołdawii i nadzoru nad nimi, udzieleniu 
dodatkowego wsparcia z myślą o 
utrzymaniu stabilności makrofinansowej, 
usprawnieniu rządów oraz na wspieraniu 
reform strukturalnych przyczyniających się 
do trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
tworzenia miejsc pracy i konsolidacji 
budżetowej. Unijna pomoc 
makrofinansowa dla Mołdawii powinna 
również obejmować środki wspierające 
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wdrożenie układu o stowarzyszeniu 
między UE a Mołdawią, w tym 
pogłębionej i kompleksowej umowy o 
wolnym handlu. Aby zapewnić właściwą 
ocenę celów szczegółowych, należy je 
określić w sposób możliwy do 
zweryfikowania i wymierny. Komisja i 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
powinny regularnie monitorować zarówno 
spełnienie warunku wstępnego, jak i 
realizację tych celów. Jeżeli warunek 
wstępny nie zostanie spełniony, a cele nie 
zostaną zrealizowane lub jeżeli nie będą 
przestrzegane ogólne cele i zasady układu 
o stowarzyszeniu, Komisja powinna 
tymczasowo zawiesić lub anulować 
wypłatę unijnej pomocy makrofinansowej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zapewnić skuteczną ochronę 
interesów finansowych Unii związanych z 
pomocą makrofinansową Unii, Mołdawia 
powinna wprowadzić stosowne środki w 
zakresie zapobiegania nadużyciom 
finansowym, korupcji i wszelkim innym 
nieprawidłowościom związanym z tą 
pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. 
Należy również zapewnić kontrole 
przeprowadzane przez Komisję i kontrole 
przeprowadzane przez Trybunał 
Obrachunkowy.

(19) Aby zapewnić skuteczną ochronę 
interesów finansowych Unii związanych z 
pomocą makrofinansową Unii, Mołdawia 
powinna wdrożyć stosowne środki w 
zakresie zapobiegania nadużyciom 
finansowym, korupcji i wszelkim innym 
nieprawidłowościom związanym z tą 
pomocą oraz w zakresie ich zwalczania. 
Mołdawia powinna regularnie 
informować Komisję o wdrażaniu pomocy 
makrofinansowej na podstawie pełnego 
ujawnienia informacji oraz w ścisłej 
zgodności z unijnymi zasadami 
finansowymi. Należy również zapewnić 
kontrole przeprowadzane przez Komisję i 
kontrole przeprowadzane przez Trybunał 
Obrachunkowy.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(24) Unijna pomoc makrofinansowa 
powinna podlegać warunkom dotyczącym 
polityki gospodarczej, które mają zostać 
określone w protokole ustaleń. W celu 
zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania i ze względu na skuteczność 
Komisja powinna być uprawniona do 
negocjowania takich warunków z 
władzami Mołdawii pod nadzorem 
komitetu przedstawicieli państw 
członkowskich zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011. Na mocy tego 
rozporządzenia procedura doradcza 
powinna, co do zasady, mieć zastosowanie 
we wszystkich przypadkach innych niż te 
określone we wspomnianym 
rozporządzeniu. Mając na uwadze 
potencjalnie duży wpływ pomocy w 
kwocie większej niż 90 mln EUR, w 
odniesieniu do takich operacji należy 
stosować procedurę sprawdzającą. Mając 
na uwadze kwotę pomocy 
makrofinansowej Unii dla Mołdawii, w 
odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń 
oraz do każdego zmniejszenia, zawieszenia 
lub anulowania pomocy powinna mieć 
zastosowanie procedura sprawdzająca,

(24) Unijna pomoc makrofinansowa 
powinna podlegać warunkom, które mają 
zostać określone w protokole ustaleń. 
Warunki te powinny być powiązane z 
wypłatą każdej z trzech rat. W celu 
zapewnienia jednolitych warunków 
wykonania i ze względu na skuteczność 
Komisja powinna być uprawniona do 
negocjowania takich warunków wdrożenia 
z władzami Mołdawii pod nadzorem 
komitetu przedstawicieli państw 
członkowskich zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011. Na mocy tego 
rozporządzenia procedura doradcza 
powinna, co do zasady, mieć zastosowanie 
we wszystkich przypadkach innych niż te 
określone we wspomnianym 
rozporządzeniu. Mając na uwadze 
potencjalnie duży wpływ pomocy w 
kwocie większej niż 90 mln EUR, w 
odniesieniu do takich operacji należy 
stosować procedurę sprawdzającą. Mając 
na uwadze kwotę pomocy 
makrofinansowej Unii dla Mołdawii, w 
odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń 
oraz do każdego zmniejszenia, zawieszenia 
lub anulowania pomocy powinna mieć 
zastosowanie procedura sprawdzająca,


