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Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Asistența macrofinanciară din partea 
Uniunii ar trebui să aibă drept scop 
sprijinirea restabilirii unei situații de 
finanțare externă durabile pentru Moldova, 
sprijinind astfel dezvoltarea sa economică 
și socială.

(11) Asistența macrofinanciară din partea 
Uniunii ar trebui să aibă drept scop 
sprijinirea restabilirii unei situații de 
finanțare externă durabile pentru Moldova, 
contribuind la o mai mare stabilitate 
politică și macroeconomică a țării, în 
special în domenii ce privesc guvernanța 
economică, guvernanța și supravegherea 
financiară și bancară, inclusiv prin 
investigarea orientată spre rezultate a 
fraudelor bancare și prin independența de 
factori politici a sistemului judiciar.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Asistența macrofinanciară din partea 
Uniunii ar trebui să susțină angajamentul 

(17) Asistența macrofinanciară din partea 
Uniunii ar trebui să susțină angajamentul 
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Moldovei față de valorile pe care le are în 
comun cu Uniunea, printre care 
democrația, statul de drept, buna 
guvernanță, respectarea drepturilor omului, 
dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, 
precum și angajamentul său față de 
principiile privind schimburile comerciale 
deschise, echitabile și reglementate.

Moldovei față de valorile pe care le are în 
comun cu Uniunea, printre care 
democrația, statul de drept, buna 
guvernanță, depolitizarea și transparența 
administrației publice, un sistem judiciar 
independent, respectarea drepturilor 
omului, libertatea, independența și 
pluralismul mass-mediei, dezvoltarea 
durabilă și reducerea sărăciei, precum și 
angajamentul său față de principiile privind 
schimburile comerciale deschise, echitabile 
și reglementate.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) O condiție prealabilă pentru 
acordarea asistenței macrofinanciare din 
partea Uniunii ar trebui să fie ca Moldova 
să respecte mecanismele democratice reale, 
printre care un sistem parlamentar 
pluripartit, și statul de drept, și să garanteze 
respectarea drepturilor omului. În plus, 
obiectivele specifice ale asistenței 
macrofinanciare din partea Uniunii ar 
trebui să consolideze eficiența, transparența 
și responsabilitatea sistemelor de 
gestionare a finanțelor publice, guvernanța 
și supravegherea sectorului financiar în 
Moldova și să promoveze reformele 
structurale având ca scop sprijinirea 
creșterii economice durabile și favorabile 
incluziunii, crearea de locuri de muncă și 
consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea 
condițiilor prealabile, cât și realizarea 
obiectivelor respective ar trebui 
monitorizate periodic de către Comisie și 
Serviciul European de Acțiune Externă.

(18) O condiție prealabilă pentru 
acordarea asistenței macrofinanciare din 
partea Uniunii și pentru plata fiecăreia 
dintre cele trei tranșe ar trebui să fie ca 
Moldova să respecte mecanismele 
democratice reale, printre care un sistem 
parlamentar pluripartit, și statul de drept, și 
să garanteze respectarea drepturilor 
omului. În plus, obiectivele specifice ale 
asistenței macrofinanciare din partea 
Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, 
transparența și responsabilitatea sistemelor 
de gestionare a finanțelor publice, să 
asigure combaterea efectivă a corupției și 
a spălării banilor, guvernanța și 
supravegherea sectorului financiar și 
bancar în Moldova, să continue să 
sprijine menținerea stabilității 
macroeconomice, să îmbunătățească 
guvernanța și să promoveze reformele 
structurale având ca scop sprijinirea 
creșterii economice durabile și favorabile 
incluziunii, crearea de locuri de muncă și 
consolidarea bugetară. Asistența 
macrofinanciară acordată de Uniune 
Moldovei ar trebui, de asemenea, să 
presupună măsuri care să sprijine 
punerea în aplicare a Acordului de 
asociere UE-Moldova, inclusiv a 
acordului de liber schimb aprofundat și 



PE605.549/ 3

RO

cuprinzător. Pentru a garanta faptul că 
aceste obiective specifice pot fi evaluate în 
mod adecvat, este necesar ca ele să fie 
formulate într-un mod verificabil și 
măsurabil. Atât îndeplinirea condiției 
prealabile, cât și realizarea obiectivelor 
respective ar trebui monitorizate periodic 
de către Comisie și Serviciul European de 
Acțiune Externă. În cazul în care condiția 
prealabilă și obiectivele nu sunt 
îndeplinite sau în cazul în care obiectivele 
și principiile prevăzute de acordul de 
asociere sunt, în general, ignorate, 
Comisia ar trebui să suspende temporar 
sau să anuleze plata asistenței 
macrofinanciare a Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a se asigura că interesele 
financiare ale Uniunii în legătură cu 
asistența macrofinanciară din partea 
Uniunii sunt protejate în mod eficient, 
Moldova ar trebui să adopte măsuri 
corespunzătoare privind prevenirea și 
combaterea fraudei, a corupției și a oricăror 
alte nereguli legate de această asistență. În 
plus, ar trebui să se adopte dispoziții care 
să prevadă efectuarea de verificări de către 
Comisie și de audituri de către Curtea de 
Conturi.

(19) Pentru a se asigura că interesele 
financiare ale Uniunii în legătură cu 
asistența macrofinanciară din partea 
Uniunii sunt protejate în mod eficient, 
Moldova ar trebui să pună în aplicare 
măsuri corespunzătoare privind prevenirea 
și combaterea fraudei, a corupției și a 
oricăror alte nereguli legate de această 
asistență. Moldova ar trebui să informeze 
în mod periodic Comisia cu privire la 
punerea în aplicare a asistenței 
macrofinanciare, comunicând, în acest 
context, toate informațiile relevante și 
garantând respectarea deplină a normelor 
financiare ale Uniunii. În plus, ar trebui să 
se adopte dispoziții care să prevadă 
efectuarea de verificări de către Comisie și 
de audituri de către Curtea de Conturi.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(24) Asistența macrofinanciară din partea 
Uniunii ar trebui să facă obiectul unor 
condiții de politică economică, ce urmează 
a fi consemnate într-un memorandum de 
înțelegere. Pentru a se asigura condiții de 
punere în aplicare uniforme și din motive 
de eficiență, Comisia ar trebui să fie 
abilitată să negocieze astfel de condiții cu 
autoritățile moldovene, sub supravegherea 
comitetului reprezentanților statelor 
membre, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011. În conformitate cu 
regulamentul respectiv, procedura de 
consultare ar trebui să se aplice, ca regulă 
generală, tuturor cazurilor care nu sunt 
prevăzute în regulamentul respectiv. Având 
în vedere impactul potențial important al 
asistenței de peste 90 de milioane EUR, 
este adecvat să se utilizeze procedura de 
examinare pentru operațiunile care 
depășesc acest prag. Luând în considerare 
cuantumul asistenței macrofinanciare din 
partea Uniunii acordate Moldovei, pentru 
adoptarea memorandumului de înțelegere 
și pentru orice reducere, suspendare sau 
anulare a asistenței ar trebui să se aplice 
procedura de examinare,

(24) Asistența macrofinanciară din partea 
Uniunii ar trebui să facă obiectul unor 
condiții ce urmează a fi consemnate într-un 
memorandum de înțelegere. Aceste condiții 
ar trebui legate de plata fiecăreia dintre 
cele trei tranșe. Pentru a se asigura condiții 
de punere în aplicare uniforme și din 
motive de eficiență, Comisia ar trebui să 
fie abilitată să negocieze astfel de condiții 
de punere în aplicare cu autoritățile 
moldovene, sub supravegherea comitetului 
reprezentanților statelor membre, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011. În conformitate cu regulamentul 
respectiv, procedura de consultare ar trebui 
să se aplice, ca regulă generală, tuturor 
cazurilor care nu sunt prevăzute în 
regulamentul respectiv. Având în vedere 
impactul potențial important al asistenței 
de peste 90 de milioane EUR, este adecvat 
să se utilizeze procedura de examinare 
pentru operațiunile care depășesc acest 
prag. Luând în considerare cuantumul 
asistenței macrofinanciare din partea 
Uniunii acordate Moldovei, pentru 
adoptarea memorandumului de înțelegere 
și pentru orice reducere, suspendare sau 
anulare a asistenței ar trebui să se aplice 
procedura de examinare,


