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Ändringsförslag 1
Förslag till beslut
Skäl 11
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Unionens makroekonomiska stöd bör
syfta till att stödja återställandet av en
hållbar extern finansieringssituation för
Moldavien och därigenom stödja dess
ekonomiska och sociala utveckling.

(11) Unionens makroekonomiska stöd bör
syfta till att stödja återställandet av en
hållbar extern finansieringssituation för
Moldavien och därigenom bidra till en
större politisk och makroekonomisk
stabilitet i landet, särskilt när det gäller
ekonomisk styrning, styrning och tillsyn
av finans- och banksektorn, inbegripet en
ingående, resultatinriktad utredning av
bankbedrägerier och rättsväsendets
politiska oberoende.

Ändringsförslag 2
Förslag till beslut
Skäl 17
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Unionens makroekonomiska stöd bör
främja Moldaviens uppslutning kring de
värderingar man delar med unionen,

(17) Unionens makroekonomiska stöd bör
främja Moldaviens uppslutning kring de
värderingar man delar med unionen,
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däribland demokrati, rättsstatsprincipen,
goda styrelseformer, respekt för mänskliga
rättigheter, hållbar utveckling och
fattigdomsminskning, samt dess
uppslutning kring principerna om en
öppen, regelstyrd och rättvis handel.

däribland demokrati, rättsstatsprincipen,
goda styrelseformer, avpolitisering av och
transparens inom den offentliga
förvaltningen, ett oberoende rättsväsende,
respekt för mänskliga rättigheter,
mediernas frihet, oberoende och
mångfald, hållbar utveckling och
fattigdomsminskning, samt dess
uppslutning kring principerna om en
öppen, regelstyrd och rättvis handel.

Ändringsförslag 3
Förslag till beslut
Recital 18
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Ett förhandsvillkor för beviljande av
unionens makroekonomiska stöd bör vara
att Moldavien respekterar effektiva
demokratiska mekanismer, däribland ett
parlamentariskt flerpartisystem och
rättsstatsprincipen, och garanterar respekt
för mänskliga rättigheter. De särskilda
målen för unionens makroekonomiska stöd
bör dessutom vara att stärka effektiviteten,
öppenheten och ansvarsutkrävande i
systemen för förvaltning av offentliga
medel i Moldavien, och att främja
strukturreformer som syftar till att stödja
hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning
och konsolidering av de offentliga
finanserna. Både uppfyllandet av
förhandsvillkoren och uppnåendet av
dessa mål bör regelbundet övervakas av
kommissionen och Europeiska
utrikestjänsten.

(18) Ett förhandsvillkor för beviljande av
unionens makroekonomiska stöd och för
utbetalning av var och en av de tre
delbetalningarna bör vara att Moldavien
respekterar effektiva demokratiska
mekanismer, däribland ett parlamentariskt
flerpartisystem och rättsstatsprincipen, och
garanterar respekt för mänskliga
rättigheter. De särskilda målen för
unionens makroekonomiska stöd bör
dessutom vara att stärka effektiviteten,
öppenheten och ansvarsutkrävande i
systemen för förvaltning av offentliga
medel i Moldavien, säkerställa en effektiv
kamp mot korruption och penningtvätt,
säkra styrning och tillsyn av finans- och
banksektorn i Moldavien, tillhandahålla
ytterligare stöd till upprätthållandet av
den makroekonomiska stabiliteten,
förbättra styrningen och främja
strukturreformer som syftar till att stödja
hållbar tillväxt för alla, ökad sysselsättning
och konsolidering av de offentliga
finanserna. Unionens makroekonomiska
stöd till Moldavien bör också omfatta
åtgärder till stöd för genomförandet av
associeringsavtalet mellan EU och
Moldavien, inbegripet det djupgående och
omfattande frihandelsavtalet. För att de
specifika målen ska kunna bedömas
korrekt måste de fastställas på ett
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verifierbart och mätbart sätt. Både
uppfyllandet av förhandsvillkoret och
uppnåendet av dessa mål bör regelbundet
övervakas av kommissionen och
Europeiska utrikestjänsten. Om
förhandsvillkoret och målen inte har
uppfyllts eller om ska kommissionen
tillfälligt skjuta upp eller om målen och
principerna i associeringsavtalet generellt
sett inte följs bör kommissionen tillfälligt
skjuta upp eller ställa in utbetalningen av
unionens makroekonomiska stöd.
Ändringsförslag 4
Förslag till beslut
Skäl 19
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att säkerställa att unionens
ekonomiska intressen i samband med
unionens makroekonomiska stöd skyddas
effektivt bör Moldavien vidta lämpliga
åtgärder för att förhindra och bekämpa
bedrägerier, korruption och andra
oriktigheter i samband med stödet.
Dessutom bör det finnas bestämmelser som
medför att kommissionen kan genomföra
kontroller och att revisionsrätten kan utföra
revisioner.

(19) För att säkerställa att unionens
ekonomiska intressen i samband med
unionens makroekonomiska stöd skyddas
effektivt bör Moldavien vidta lämpliga
åtgärder för att förhindra och bekämpa
bedrägerier, korruption och andra
oriktigheter i samband med stödet.
Moldavien bör regelbundet informera
kommissionen om genomförandet av det
makroekonomiska stödet på grundval av
ett fullständigt uppgiftslämnande och ett
strikt iakttagande av unionens finansiella
bestämmelser. Dessutom bör det finnas
bestämmelser som medför att
kommissionen kan genomföra kontroller
och att revisionsrätten kan utföra
revisioner.

Ändringsförslag 5
Förslag till beslut
Skäl 24
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Unionens makroekonomiska stöd bör
vara förenat med ekonomisk-politiska
villkor, vilka ska fastställas i ett
samförståndsavtal. För att säkerställa

(24) Unionens makroekonomiska stöd bör
vara förenat med villkor, vilka ska
fastställas i ett samförståndsavtal. Sådana
villkor bör kopplas till utbetalningen av
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enhetliga villkor för genomförandet, och av
effektivitetsskäl, bör kommissionen
bemyndigas att förhandla om sådana
villkor med de moldaviska myndigheterna
under övervakning av kommittén med
företrädare för medlemsstaterna i enlighet
med förordning (EU) nr 182/2011. Enligt
den förordningen bör det rådgivande
förfarandet som allmän regel tillämpas i
alla andra fall än de som föreskrivs i den
förordningen. Med hänsyn till den
potentiellt stora inverkan av stöd som
överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt
att tillämpa granskningsförfarandet för
transaktioner som överstiger det
tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på
unionens makroekonomiska stöd till
Moldavien bör granskningsförfarandet
tillämpas för antagandet av
samförståndsavtalet samt när det gäller att
minska, skjuta upp eller upphäva stödet.

var och en av de tre delbetalningarna. För
att säkerställa enhetliga villkor för
genomförandet, och av effektivitetsskäl,
bör kommissionen bemyndigas att
förhandla om sådana genomförandevillkor
med de moldaviska myndigheterna under
övervakning av kommittén med företrädare
för medlemsstaterna i enlighet med
förordning (EU) nr 182/2011. Enligt den
förordningen bör det rådgivande
förfarandet som allmän regel tillämpas i
alla andra fall än de som föreskrivs i den
förordningen. Med hänsyn till den
potentiellt stora inverkan av stöd som
överstiger 90 miljoner euro, är det lämpligt
att tillämpa granskningsförfarandet för
transaktioner som överstiger det
tröskelvärdet. Med hänsyn till storleken på
unionens makroekonomiska stöd till
Moldavien bör granskningsförfarandet
tillämpas för antagandet av
samförståndsavtalet samt när det gäller att
minska, skjuta upp eller upphäva stödet.
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