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Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Makrofinančna pomoč Unije bi 
morala biti namenjena podpori ponovne 
vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem 
financiranju Moldavije, s čimer bi se 
podprl njen gospodarski in družbeni 
razvoj.

(11) Makrofinančna pomoč Unije bi 
morala biti namenjena podpori ponovne 
vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem 
financiranju Moldavije, kar bo prispevalo 
k večji politični in makroekonomski 
stabilnosti države, zlasti na področjih, 
povezanih z gospodarskim upravljanjem 
ter finančnim in bančnim upravljanjem in 
nadzorom, vključno s temeljitim, v 
rezultate usmerjenim preiskovanjem 
bančnih goljufij in neodvisnostjo sodstva 
od politike.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Makrofinančna pomoč Unije bi 
morala podpirati zavezanost Moldavije 
vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z 
demokracijo, pravno državo, dobrim 

(17) Makrofinančna pomoč Unije bi 
morala podpirati zavezanost Moldavije 
vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z 
demokracijo, pravno državo, dobrim 



PE605.549/ 2

SL

upravljanjem, spoštovanjem človekovih 
pravic, trajnostnim razvojem in 
zmanjševanjem revščine, pa tudi njeno 
zavezanost načelom odprte in pravične 
trgovine, ki temelji na pravilih.

upravljanjem, depolitizacijo in 
preglednostjo javne uprave, neodvisnim 
sodstvom, spoštovanjem človekovih pravic, 
svobodnimi, neodvisnimi in 
pluralističnimi mediji, trajnostnim 
razvojem in zmanjševanjem revščine, pa 
tudi njeno zavezanost načelom odprte in 
pravične trgovine, ki temelji na pravilih.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Pogoj za dodelitev makrofinančne 
pomoči Unije bi moral biti, da Moldavija 
spoštuje učinkovite demokratične 
mehanizme, vključno z večstrankarskim 
parlamentarnim sistemom, in pravno 
državo ter zagotavlja spoštovanje 
človekovih pravic. Poleg tega bi bilo treba 
s specifičnimi cilji makrofinančne pomoči 
Unije povečati učinkovitost, preglednost in 
odgovornost sistemov za upravljanje javnih 
financ, okrepiti upravljanje in nadzor 
finančnega sektorja v Moldaviji ter 
spodbujati strukturne reforme, katerih cilji 
so podpiranje trajnostne in vključujoče 
rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in 
fiskalna konsolidacija. Komisija in 
Evropska služba za zunanje delovanje bi 
morali redno spremljati izpolnjevanje 
pogojev in doseganje navedenih ciljev.

(18) Pogoj za dodelitev makrofinančne 
pomoči Unije in izplačilo vsakega od treh 
obrokov bi moral biti, da Moldavija 
spoštuje učinkovite demokratične 
mehanizme, vključno z večstrankarskim 
parlamentarnim sistemom, in pravno 
državo ter zagotavlja spoštovanje 
človekovih pravic. Poleg tega bi bilo treba 
s specifičnimi cilji makrofinančne pomoči 
Unije povečati učinkovitost, preglednost in 
odgovornost sistemov za upravljanje javnih 
financ, se uspešno boriti proti korupciji in 
pranju denarja, okrepiti upravljanje in 
nadzor finančnega in bančnega sektorja v 
Moldaviji, ponuditi dodatno podporo za 
ohranjanje makroekonomske stabilnosti, 
izboljšati upravljanje ter spodbujati 
strukturne reforme, katerih cilji so 
podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, 
ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna 
konsolidacija. Makrofinančna pomoč 
Unije Moldaviji bi morala vključevati tudi 
ukrepe za podporo izvajanju 
pridružitvenega sporazuma med EU in to 
državo, vključno s poglobljenim in 
celovitim območjem proste trgovine 
(DCFTA). Da se omogoči ustrezno 
ocenjevanje posebnih ciljev, je bistveno, 
da se jih opredeli na preverljiv in merljiv 
način. Komisija in Evropska služba za 
zunanje delovanje bi morali redno 
spremljati izpolnjevanje pogoja in 
doseganje navedenih ciljev. Če pogoj ne bi 
bil izpolnjen in cilji ne bi bili doseženi 
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oziroma če nameni in načela iz 
pridružitvenega sporazuma v splošnem ne 
bi bili upoštevani, bi morala Komisija 
začasno ustaviti ali preklicati izplačilo 
makrofinančne pomoči Unije.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi zagotovili učinkovito zaščito 
finančnih interesov Unije, povezanih z 
makrofinančno pomočjo Unije, bi morala 
Moldavija sprejeti ustrezne ukrepe za 
preprečevanje goljufij, korupcije in drugih 
nepravilnosti, povezanih s pomočjo, in boj 
proti njim. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 
določbo, na podlagi katere bi Komisija 
izvajala nadzor, Računsko sodišče pa 
revizije.

(19) Da bi zagotovili učinkovito zaščito 
finančnih interesov Unije, povezanih z 
makrofinančno pomočjo Unije, bi morala 
Moldavija izvesti ustrezne ukrepe za 
preprečevanje goljufij, korupcije in drugih 
nepravilnosti, povezanih s pomočjo, in boj 
proti njim. Moldavija bi morala redno 
obveščati Komisijo o izvajanju 
makrofinančne pomoči na podlagi 
popolnega razkritja in strogega 
upoštevanja finančnih pravil Unije. Poleg 
tega bi bilo treba sprejeti določbo, na 
podlagi katere bi Komisija izvajala nadzor, 
Računsko sodišče pa revizije.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Za makrofinančno pomoč Unije bi 
morali veljati pogoji gospodarske politike, 
ki se določijo v memorandumu o soglasju. 
Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja 
in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na 
Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja 
o teh pogojih z organi Moldavije pod 
nadzorom odbora predstavnikov držav 
članic v skladu z Uredbo (EU) št. 
182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi 
se moral praviloma uporabljati svetovalni 
postopek, razen v primerih, določenih v 
navedeni uredbi. Ob upoštevanju 
potencialno pomembnega učinka pomoči, 
višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da 
se za ukrepe, ki ta prag presegajo, 

(24) Za makrofinančno pomoč Unije bi 
morali veljati pogoji, ki se določijo v 
memorandumu o soglasju. Ti pogoji bi 
morali biti povezani z izplačilom vsakega 
od treh obrokov. Za zagotovitev enotnih 
pogojev izvajanja in zaradi učinkovitosti bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila 
za pogajanja o teh pogojih izvajanja z 
organi Moldavije pod nadzorom odbora 
predstavnikov držav članic v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011. V skladu z 
navedeno uredbo bi se moral praviloma 
uporabljati svetovalni postopek, razen v 
primerih, določenih v navedeni uredbi. Ob 
upoštevanju potencialno pomembnega 
učinka pomoči, višje od 90 milijonov EUR, 
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uporablja postopek pregleda. Ob 
upoštevanju zneska makrofinančne pomoči 
Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje 
memoranduma o soglasju in za kakršno 
koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev 
pomoči uporabljati postopek pregleda –

je primerno, da se za ukrepe, ki ta prag 
presegajo, uporablja postopek pregleda. Ob 
upoštevanju zneska makrofinančne pomoči 
Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje 
memoranduma o soglasju in za kakršno 
koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev 
pomoči uporabljati postopek pregleda –


