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LÜHISELGITUS 

Komisjon on teinud ettepaneku anda Moldovale 100 miljonit eurot laenuna (60 miljonit eurot) 

ja toetusena (40 miljonit eurot). Lisaks annab EL muud rahalist abi eelarvetoetuse kaudu, 

mida uuendati 2016. aasta detsembris (summas 45,3 miljonit eurot) pärast kokkuleppe 

saavutamist Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF).  

 

Viimane ELi makromajanduslik finantsabi Moldovale oli summas 90 miljonit eurot, mis anti 

toetusena aastatel 2010–2012. Teised makromajandusliku finantsabi saajad on praegu 

Armeenia, Gruusia, Jordaania, Kirgiisi Vabariik, Liibanon, Tuneesia ja Ukraina. 

 

Arvestades Moldova rasket majanduslikku olukorda ning riigis eelseisvaid 

parlamendivalimisi (2018. aasta novembris), oleks ELi huvides toetada praeguse Moldova 

valitsuse reformimeelset programmi, andes makromajanduslikku finantsabi kavandatud 

ajavahemiku jooksul (2017–2018). Makromajandusliku finantsabi tingimuslikkus annab ka 

kasulikud hoovad reformide edendamiseks, eriti kontekstis, kus oleks vaja tugevdada 

põhimõtte „rohkema eest rohkem” kohaldamist seoses ELi abiga tema naabruskonna 

partnerriikidele, arvestades hiljutisi sündmusi Moldovas. Komisjoni ja Euroopa 

välisteenistuse 2017. aasta märtsis avaldatud assotsieerimiskava rakendamise aruandes 

Moldova Vabariigi kohta rõhutatakse, et viimasel ajal on tehtud mõningaid edusamme 

mitmete reformide vastuvõtmisega, mille eesmärk on muu hulgas taastada kohtusüsteemi 

sõltumatus ja võidelda korruptsiooni vastu. Siiski on vaja täiendavaid reforme, et parandada 

õigusriigi põhimõtte järgimist ja ettevõtluskeskkonda, mida mõjutab ikka veel laialt levinud 

korruptsioon ning ebajärjekindel poliitikakujundamine; ning kindlad rakendusmeetmed on 

vajalikud selleks, et saavutada käegakatsutavaid tulemusi Moldova rahvale. 

 

2014. aastal avastatud panganduspettus, millega seoses Moldova juhtidele, sealhulgas 

endisele peaministrile Filatile heidetakse ette 1 miljardi euro (17% kõnealuse aasta SKPst) 

omastamist kolmest pangast (Savings Bank, Unibank ja Banca Sociala) tähendab, et osa ELi 

vahendeid (561 miljonit eurot ajavahemikul 2007–13) võis mitte avaldada kavandatud mõju. 

Võimalik tagajärg võib olla see, et EL peab nüüd toetama Moldovat, et hüvitada pettusega 

tekitatud kahju. Lisaks on see pettus aidanud kaasa Moldova kodanike usalduse 

märkimisväärsele vähenemisele ELi suhtes. 

 

Seetõttu on väliskomisjoni muudatusettepanekud suunatud järgmisele: 

 

1. selliste demokraatia peamiste põhimõtete rõhutamine, mida tuleks tugevdada (st: 

kohtusüsteemi sõltumatus, vaba, sõltumatu ja pluralistlik meedia) ning pettuse- ja 

korruptsioonivastaste sätete tugevdamine (st: nende meetmete tõhus rakendamine) koos 

selgesõnalise tingimuslikkusega järgmise osas: selged võrdlusalused, aruandlus Euroopa 

Parlamendile ning osamaksete peatamine, kui edusamme ei tehta. 

 

2. Euroopa Parlamendi piisava kaasamise tagamine, eriti vastastikuse mõistmise 

memorandumi koostamisse, milles esitatakse üksikasjalikult makromajandusliku finantsabi 

väljamakse tingimused. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1484235140640&uri=CELEX:32010D0938
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/macro-financial-assistance-mfa-non-eu-partner-countries
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Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) 2016. aasta alguses nimetati ametisse 

uus valitsus ja uus keskpanga president 

ning seejärel on ametiasutused uuesti 

ilmutanud tahet teostada vajalikud 

poliitilised reformid ja lahendada 

valitsemistavaga seotud probleemid riigi 

finantssektoris ja riigi rahanduse juhtimise 

valdkonnas. 

(3) 2016. aasta alguses nimetati ametisse 

uus valitsus ja uus keskpanga president 

ning seejärel on ametiasutused uuesti 

ilmutanud tahet teostada vajalikud 

poliitilised reformid ja lahendada 

valitsemistavaga seotud probleemid riigi 

finantssektoris ja riigi rahanduse juhtimise 

valdkonnas ning on astunud olulisi 

samme selles küsimuses. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Liidu makromajandusliku 

finantsabi eesmärk peaks olema toetada 

jätkusuutliku välisrahastamise taastamist 

Moldovas, toetades seeläbi Moldova 

majanduslikku ja sotsiaalset arengut. 

(11) Liidu makromajandusliku 

finantsabi eesmärk peaks olema toetada 

jätkusuutliku välisrahastamise taastamist 

Moldovas, toetades seeläbi Moldova 

majanduslikku ja sotsiaalset arengut, 

eelkõige majanduse juhtimise ja 

kohtusüsteemi sõltumatuse valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  3 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Liidu makromajanduslik finantsabi 

peaks toetama Moldova pühendumist 

väärtustele, mis on liiduga ühised, 

sealhulgas demokraatiale, õigusriigi 

(17) Liidu makromajanduslik finantsabi 

peaks toetama Moldova pühendumist 

väärtustele, mis on liiduga ühised, 

sealhulgas demokraatiale, õigusriigi 
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põhimõtte järgimisele, heale 

valitsemistavale, inimõiguste austamisele, 

säästvale arengule ja vaesuse 

vähendamisele, ning ka tema pühendumist 

avatud, eeskirju järgiva ja õiglase 

kaubanduse põhimõtetele. 

põhimõtte järgimisele, heale 

valitsemistavale, kaasa arvatud 

aruandekohustuslik, läbipaistev ja 

depolitiseeritud avalik haldus, sõltumatu 

kohtusüsteem, erapooletud ja tõhusad 

õiguskaitseasutused, inimõiguste ning 

vaba, sõltumatu ja pluralistliku meedia 
austamisele, sotsiaalsele turumajandusele, 

säästvale arengule ja vaesuse 

vähendamisele, ning ka tema pühendumist 

avatud, eeskirju järgiva ja õiglase 

kaubanduse põhimõtetele. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 18 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus peaks 

olema see, et Moldova järgib tõhusaid 

demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste austamise. Lisaks peaksid liidu 

makromajandusliku finantsabi konkreetsed 

eesmärgid suurendama Moldova riigi 

rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja 

läbipaistvust ja nendega seotud 

aruandekohustust, edendama Moldova 

finantssektori valitsemistava ja 

järelevalvet ning soodustama jätkusuutliku 

ja kaasava majanduskasvu saavutamisele, 

töökohtade loomisele ja eelarve 

konsolideerimisele suunatud 

struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa 

välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima 

nii eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste 

eesmärkide saavutamist. 

 

(18) Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus peaks 

olema see, et Moldova järgib täielikult 

tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem ja 

range võimude lahusus) ja õigusriigi 

põhimõtet, sealhulgas kohtusüsteemi 

sõltumatust, tagab inimõiguste austamise, 

toetab vaba, sõltumatut ja pluralistlikku 

meediat ning tagab tõhusa korruptsiooni, 

oligarhide mõjuvõimu ja rahapesu vastase 

võitluse ja põhjaliku, tulemustele 

orienteeritud uurimise nn 

panganduspettuse osas. Lisaks peaksid 

liidu makromajandusliku finantsabi 

konkreetsed eesmärgid suurendama 

Moldova riigi rahanduse juhtimise 

süsteemide tõhusust ja läbipaistvust ja 

nendega seotud aruandekohustust, 

edendama Moldova finants- ja 

pangandussektori valitsemistava ja 

järelevalvet ning soodustama jätkusuutliku 

ja kaasava majanduskasvu saavutamisele, 

töökohtade loomisele ja eelarve 

konsolideerimisele suunatud tulemuslikke 

struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa 

välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima 
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nii eeltingimuse täitmist kui ka kõnealuste 

eesmärkide saavutamist.  

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Enne iga osamakse tegemist 

peaksid komisjon ja Euroopa 

välisteenistus esitama Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande nii 

eeltingimuse täitmise kui ka osutatud 

eesmärkide saavutamisel tehtud 

konkreetsete edusamme kohta selgelt 

määratletud võrdlusalustele toetudes ning 

rangel ja mõõdetaval viisil. Täielikult 

tuleks rakendada abi väljamaksmise 

tingimuslikkust, et tõhustada 

stiimulipõhist vahendite andmist. Kui 

nõukogu 15. veebruari 2016. aasta 

järeldustes Moldova kohta, ELi-Moldova 

assotsieerimiskavas ja vastastikuse 

mõistmise memorandumis seatud 

eesmärkide suunas tehtud edusammud on 

ebapiisavad, tuleks osamaksete tegemine 

viivitamatult peatada. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 19 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Selleks et tagada liidu 

makromajandusliku finantsabiga 

seonduvate liidu finantshuvide tõhus 

kaitse, peaks Moldova võtma asjakohased 

meetmed kõnealuse abiga seotud pettuse, 

korruptsiooni ja muude rikkumiste 

ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. Lisaks 

tuleks sätestada, et komisjon teeb kontrolle 

(19) Selleks et tagada liidu 

makromajandusliku finantsabiga 

seonduvate liidu finantshuvide tõhus 

kaitse, peaks Moldova täielikult 

rakendama asjakohased meetmed 

kõnealuse abiga seotud pettuse, 

korruptsiooni ja muude rikkumiste 

ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. Lisaks 

tuleks sätestada, et komisjon teeb kontrolle 
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ja kontrollikoda auditeid. ja kontrollikoda auditeid. Moldova peaks 

korrapäraselt teavitama komisjoni liidu 

makromajandusliku finantsabi 

rakendamisest täieliku avalikustamise 

alusel ja ranges kooskõlas liidu 

finantseeskirjadega, samuti liidu 

makromajandusliku finantsabiga seotud 

reformidest. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmist peaks korraldama 

komisjon. Selleks, et Euroopa Parlament ja 

nõukogu saaksid jälgida käesoleva otsuse 

rakendamist, peaks komisjon neid 

korrapäraselt teavitama abiga seotud asjade 

käigust ning edastama neile asjakohased 

dokumendid. 

(22) Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmist peaks korraldama 

komisjon. Selleks, et Euroopa Parlament ja 

nõukogu saaksid jälgida käesoleva otsuse 

rakendamist, peaks komisjon neid 

korrapäraselt teavitama abiga seotud asjade 

käigust ning edastama neile asjakohased 

dokumendid, sealhulgas vastastikuse 

mõistmise memorandumi eelnõu. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 24 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Liidu makromajanduslikku 

finantsabi tuleks anda ainult juhul, kui on 

täidetud majanduspoliitilised tingimused, 

mis sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis. Selleks et tagada 

ühetaolised rakendamistingimused ja 

tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused 

pidada Moldova ametiasutustega 

kõnealuste tingimuste üle läbirääkimisi 

liikmesriikide esindajate komitee 

järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011. Selle määruse kohaselt tuleks 

üldjuhul kohaldada nõuandemenetlust 

kõikidel juhtudel, mida ei ole selles 

(24) Liidu makromajanduslikku 

finantsabi tuleks anda ainult juhul, kui 

kooskõlas ELi ja Moldova 

assotsieerimislepingu artiklitega 1–4 on 

täidetud poliitilised ja majanduslikud 

tingimused, mis sätestatakse vastastikuse 

mõistmise memorandumis. Nende 

tingimuste täitmiseks tuleks määrata 

selged tähtajad. Selleks et tagada 

ühetaolised rakendamistingimused ja 

tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused 

pidada Moldova ametiasutustega 

rakendamistingimuste üle läbirääkimisi 

liikmesriikide esindajate komitee 
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määruses sätestatud. Võttes arvesse 

asjaolu, et üle 90 miljoni euro suurusel abil 

võib olla oluline mõju, on nii mahukate 

tehingute puhul asjakohane kasutada 

kontrollimenetlust. Pidades silmas 

Moldovale antava liidu makromajandusliku 

finantsabi suurust, tuleks vastastikuse 

mõistmise memorandumi vastuvõtmise 

ning abi vähendamise, peatamise või 

tühistamise suhtes kohaldada 

kontrollimenetlust, 

järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011. Selle määruse kohaselt tuleks 

üldjuhul kohaldada nõuandemenetlust 

kõikidel juhtudel, mida ei ole selles 

määruses sätestatud. Võttes arvesse 

asjaolu, et üle 90 miljoni euro suurusel abil 

võib olla oluline mõju, on nii mahukate 

tehingute puhul asjakohane kasutada 

kontrollimenetlust. Pidades silmas 

Moldovale antava liidu makromajandusliku 

finantsabi suurust, tuleks vastastikuse 

mõistmise memorandumi vastuvõtmise 

ning abi vähendamise, peatamise või 

tühistamise suhtes kohaldada 

kontrollimenetlust, 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu liidu 

makromajandusliku finantsabiga, sh abi 

väljamaksetega seotud suundumustest ning 

esitab nendele institutsioonidele õigel ajal 

asjakohased dokumendid. 

Komisjon teavitab korrapäraselt Euroopa 

Parlamenti ja nõukogu liidu 

makromajandusliku finantsabiga, sh abi 

väljamaksetega seotud suundumustest ning 

esitab nendele institutsioonidele õigel ajal 

asjakohased dokumendid, sealhulgas 

vastastikuse mõistmise memorandumi 

eelnõu. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus on see, et 

Moldova järgib tõhusaid demokraatlikke 

mehhanisme (sh parlamentaarne 

mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi 

põhimõtet ning tagab inimõiguste 

austamise. 

1. Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus on see, et 

Moldova järgib tõhusaid demokraatlikke 

mehhanisme (sh parlamentaarne 

mitmeparteisüsteem ja range võimude 

lahusus) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste austamise. See eeltingimus 

toob kaasa jõulise tegevuse ja 
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konkreetsete meetmete võtmise, et 

edendada head valitsemistava, 

depolitiseerida avalikus halduses ametisse 

nimetamised, võidelda korruptsiooni 

vastu, tugevdada kohtusüsteemi 

sõltumatust, tagada tulemustele 

orienteeritud uurimine nn 

panganduspettuse osas ja keskkond, mis 

võimaldab mitmekesise ja vaba meedia 

toimimist ja ergutab vaba ja õiglast 

poliitilist konkurentsi.  

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon ja Euroopa välisteenistus 

jälgivad kõnealuse eeltingimuse täitmist 

kogu liidu makromajandusliku finantsabi 

andmise perioodi jooksul. 

2. Komisjon ja Euroopa välisteenistus 

jälgivad käesoleva artikli lõikes 1 

sätestatud eeltingimuse täitmist kogu liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise 

perioodi jooksul. Enne iga osamakse 

tegemist esitavad nad Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande 

eeltingimuse täitmise kohta selgelt 

määratletud võrdlusalustele toetudes. Kui 

nõukogu 15. veebruari 2016. aasta 

järeldustes Moldova kohta, ELi-Moldova 

assotsieerimiskavas ja vastastikuse 

mõistmise memorandumis seatud 

eesmärkide suunas tehtud edusammud on 

ebapiisavad, peatatakse osamaksete 

tegemine viivitamatult. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon lepib vastavalt artikli 7 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 

Moldova ametiasutustega kokku liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise 

1. Komisjon lepib vastavalt artikli 7 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 

Moldova ametiasutustega kokku liidu 

makromajandusliku finantsabi andmise 
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eelduseks olevad selgelt määratletud 

majanduspoliitilised ja finantstingimused, 

mis keskenduvad struktuurireformidele ja 

riigi rahanduse usaldusväärsusele ning mis 

sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis (edaspidi „vastastikuse 

mõistmise memorandum“), mis hõlmab 

muu hulgas kõnealuste tingimuste täitmise 

ajakava. Vastastikuse mõistmise 

memorandumis sätestatud 

majanduspoliitilised ja finantstingimused 

peavad olema kooskõlas artikli 1 lõikes 3 

osutatud kokkulepete ja ühiste 

arusaamadega, sealhulgas Moldovas IMFi 

toetusel rakendatavate makromajandusliku 

kohandamise ja struktuurireformi 

programmidega. 

eelduseks olevad selgelt määratletud 

majanduspoliitilised ja finantstingimused, 

mis keskenduvad struktuurireformidele ja 

riigi rahanduse usaldusväärsusele, samuti 

demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 

järgimisega seotud tingimused, nagu 

korruptsiooni vastu võitlemise ja 

kohtusüsteemi sõltumatuse tugevdamise 

meetmed; need tingimused sätestatakse 

vastastikuse mõistmise memorandumis 

(edaspidi „vastastikuse mõistmise 

memorandum“), mis hõlmab muu hulgas 

kõnealuste tingimuste täitmise ajakava ja 

selgeid sihttasemeid. Vastastikuse 

mõistmise memorandumis sätestatud 

majanduspoliitilised ja finantstingimused 

peavad olema kooskõlas artikli 1 lõikes 3 

osutatud kokkulepete ja ühiste 

arusaamadega, sealhulgas Moldovas IMFi 

toetusel rakendatavate makromajandusliku 

kohandamise ja struktuurireformi 

programmidega. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud tingimuste 

eesmärk on eelkõige suurendada Moldovas 

riigi rahanduse juhtimise süsteemide, 

sealhulgas liidu makromajandusliku 

finantsabi kasutamise tõhusust ja 

läbipaistvust ning nendega seotud 

aruandekohustust. Poliitikameetmete 

väljatöötamisel tuleb nõuetekohaselt 

arvestada ka turgude vastastikusel avamisel 

tehtavaid edusamme, eeskirjadekohase ja 

õiglase kaubanduse arengut ning muid liidu 

välispoliitika prioriteete. Komisjon teostab 

korrapärast järelevalvet kõnealuste 

eesmärkide saavutamisel tehtavate 

edusammude üle. 

2. Lõikes 1 osutatud tingimuste 

eesmärk on eelkõige suurendada Moldovas 

riigi rahanduse juhtimise süsteemide, 

sealhulgas liidu makromajandusliku 

finantsabi kasutamise tõhusust ja 

läbipaistvust ning nendega seotud 

aruandekohustust. Poliitikameetmete 

väljatöötamisel tuleb nõuetekohaselt 

arvestada ka turgude vastastikusel avamisel 

tehtavaid edusamme, eeskirjadekohase ja 

õiglase kaubanduse arengut ning muid liidu 

välispoliitika prioriteete, sealhulgas 

selliste inimõiguste ja demokraatia 

põhimõtete austamist nagu 

meediavabadus, kõigi riigi institutsioonide 

depolitiseeritus ning poliitilise 

konkurentsi jaoks vaba ja õiglase 

keskkonna loomine. Komisjon teostab 
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korrapärast järelevalvet kõnealuste 

eesmärkide saavutamisel tehtavate 

edusammude üle. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon kontrollib korrapäraselt, 

et artikli 4 lõikes 3 osutatud tingimused 

oleksid kogu aeg täidetud, sealhulgas 

Moldova majanduspoliitika vastavust liidu 

makromajandusliku finantsabi 

eesmärkidele. Seejuures teeb komisjon 

tihedat koostööd IMFi ja Maailmapanga 

ning vajaduse korral Euroopa Parlamendi 

ja nõukoguga. 

4. Komisjon kontrollib korrapäraselt, 

et artikli 4 lõikes 3 osutatud tingimused 

oleksid kogu aeg täidetud, sealhulgas 

Moldova majanduspoliitika vastavust liidu 

makromajandusliku finantsabi 

eesmärkidele. Seejuures teeb komisjon 

tihedat koostööd IMFi ja Maailmapanga 

ning Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) vastastikuse mõistmise 

memorandumis kokku lepitud 

majanduspoliitiliste ja finantstingimuste 

rahuldav rakendamine. 

(c) vastastikuse mõistmise 

memorandumis kokku lepitud poliitiliste, 

majanduspoliitiliste ja finantstingimuste 

rakendamine mõõdetavate kriteeriumide 

alusel hindamise kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tagatakse liidu finantshuvide kaitse 

ning eelkõige kehtestatakse konkreetsed 

meetmed liidu makromajanduslikku 

finantsabi mõjutavate pettuste, 

korruptsiooni ja muude rikkumiste 

(b) tagatakse liidu finantshuvide kaitse 

ning eelkõige rakendatakse täielikult 

konkreetsed meetmed liidu 

makromajanduslikku finantsabi mõjutavate 

pettuste, korruptsiooni ja muude rikkumiste 
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ärahoidmiseks ja tõkestamiseks, tehes seda 

vastavalt nõukogu määrusele (EÜ, 

Euratom) nr 2988/9511, nõukogu määrusele 

(EÜ, Euratom) nr 2185/9612 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, 

Euratom) nr 883/201313; 

ärahoidmiseks ja tõkestamiseks, tehes seda 

vastavalt nõukogu määrusele (EÜ, 

Euratom) nr 2988/9511, nõukogu määrusele 

(EÜ, Euratom) nr 2185/9612 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, 

Euratom) nr 883/201313; 

__________________ __________________ 

11 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 

määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 

ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 

L 312, 23.12.1995, lk 1). 

11 Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta 

määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa 

ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT 

L 312, 23.12.1995, lk 1). 

12 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 

määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 

käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 

kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 

Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramise eest 

(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 

12 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 

määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 

käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 

kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 

Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja 

igasuguse muu eeskirjade eiramise eest 

(EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

septembri 2013. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 

juurdlusi ning millega tunnistatakse 

kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 

määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 

248, 18.9.2013, lk 1). 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

septembri 2013. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb 

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 

juurdlusi ning millega tunnistatakse 

kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu 

määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 

248, 18.9.2013, lk 1). 
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