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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio ehdottaa, että Moldovalle osoitetaan 100 miljoonaa euroa lainojen (60 miljoonaa 

euroa) ja avustusten (40 miljoona euroa) muodossa. EU antaa muuta rahoitusapua myös 

budjettitukena, joka käynnistettiin uudelleen joulukuussa 2016 (45,3 miljoonaa euroa 

osoitettu) Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen.  

 

EU:n viimeisin makrotaloudellinen tuki Moldovalle oli 90 miljoonaa euroa, joka suoritettiin 

avustuksina vuosina 2010–2012. Muita makrotaloudellisen tuen edunsaajia ovat tällä hetkellä 

Armenia, Georgia, Jordania, Kirgisian tasavalta, Libanon, Tunisia ja Ukraina. 

 

Kun otetaan huomioon Moldovan taloudellinen tilanne ja maan tulevat parlamenttivaalit 

(marraskuussa 2018), olisi EU:n etujen mukaista tukea Moldovan nykyisen hallituksen 

uudistusohjelmaa tarjoamalla makrotaloudellista tukea ehdotettuna ajanjaksona (2017–2018). 

Makrotaloudelliseen tukeen liitetyt ehdot antavat myös käyttökelpoista vipuvoimaa näiden 

uudistuksien edistämiseen, mikä koskee erityisesti tarvetta vahvistaa ”enemmällä enemmän” 

-periaatetta, kun kyseessä on EU:n tuki sen naapureina oleville kumppanuusvaltioille 

Moldovan viimeaikaisten tapahtumien valossa. Komission ja EUH:n maaliskuussa 2017 

julkaistussa kertomuksessa Moldovan tasavallan assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta 

korostetaankin, että viime aikoina on tapahtunut edistystä, sillä on hyväksytty joitakin 

uudistuksia, joilla pyritään muun muassa oikeuslaitoksen riippumattomuuden palauttamiseen 

ja korruption torjumiseen. Uudistuksia tarvitaan kuitenkin lisää oikeusvaltion ja 

liiketoimintaympäristön parantamiseksi, sillä ongelmana on edelleen laajalle levinnyt 

korruptio ja epäjohdonmukainen päätöksenteko. Tarvitaan myös vahvoja 

täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotta Moldovan kansalaisille voidaan tarjota konkreettisia 

tuloksia. 

 

Vuonna 2014 ilmi tulleet pankkialan petokset – joiden yhteydessä Moldovan johtajia ja muun 

muassa entistä pääministeriä Filatia on syytetty miljardin euron (17 prosenttia tuon vuoden 

BKT:stä) vastaanottamisesta kolmelta pankilta (Savings Bank, Unibank ja Banca Sociala) – 

merkitsevät sitä, että osalla EU:n varoista (561 miljoonaa euroa vuosina 2007–2013) ei 

välttämättä ole ollut haluttua vaikutusta. Tämä voi mahdollisesti johtaa siihen, että EU:n on 

nyt tuettava Moldovaa näiden petosten aiheuttamien vahinkojen kattamisessa. Lisäksi 

petokset ovat vähentäneet merkittävästi moldovalaisten luottamusta EU:hun. 

 

Siksi ulkoasiainvaliokunnan esittämissä tarkistuksissa keskitytään seuraaviin seikkoihin: 

 

1. korostetaan joitakin keskeisiä demokraattisia periaatteita, joita olisi vahvistettava (joita ovat 

oikeuslaitoksen riippumattomuus sekä vapaat, riippumattomat ja moniarvoiset 

tiedotusvälineet), ja vahvistetaan korruption ja petosten vastaisia säännöksiä (eli näiden 

toimien tehokasta täytäntöönpanoa) ja liitetään niihin entistä selvempiä ehtoja, jotka koskevat 

selkeitä vertailuarvoja, raportointia Euroopan parlamentille ja maksujen keskeyttämistä, jos 

edistystä ei saavuteta; 

 

2. varmistetaan Euroopan parlamentin riittävä osallistuminen etenkin valmisteltaessa 

keskeistä yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka sisältää yksityiskohdat makrotaloudellisen tuen 

maksamisen ehdoista.  

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/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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TARKISTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Vuoden 2016 alussa maahan nimettiin 

uusi hallitus sekä keskuspankille uusi 

pääjohtaja. Viranomaiset ovat muutenkin 

sitoutuneet aiempaa päättäväisemmin 

tarvittavien poliittisten uudistusten 

toteuttamiseen sekä hallinnon haasteiden 

ratkaisemiseen finanssisektorilla ja julkisen 

varainhoidon alalla. 

(3) Vuoden 2016 alussa maahan nimettiin 

uusi hallitus sekä keskuspankille uusi 

pääjohtaja. Viranomaiset ovat muutenkin 

sitoutuneet aiempaa päättäväisemmin 

tarvittavien poliittisten uudistusten 

toteuttamiseen sekä hallinnon haasteiden 

ratkaisemiseen finanssisektorilla ja julkisen 

varainhoidon alalla ja ovat ryhtyneet 

merkittäviin toimiin tässä asiassa. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Unionin makrotaloudellisella 

rahoitusavulla olisi pyrittävä tukemaan 

Moldovan ulkoisen rahoitusaseman 

kestävyyden palauttamista ja siten maan 

taloudellista ja sosiaalista kehitystä. 

(11) Unionin makrotaloudellisella 

rahoitusavulla olisi pyrittävä tukemaan 

Moldovan ulkoisen rahoitusaseman 

kestävyyden palauttamista ja siten maan 

taloudellista ja sosiaalista kehitystä 

erityisesti talouden ohjaukseen ja 

hallintaan sekä oikeuslaitoksen 

riippumattomuuteen liittyvillä aloilla. 

 

Tarkistus  3 

 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Unionin makrotaloudellisella (17) Unionin makrotaloudellisella 
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rahoitusavulla olisi tuettava Moldovan 

sitoutumista unionin kanssa yhteisiin 

arvoihin, mukaan lukien demokratia, 

oikeusvaltioperiaate, hyvä hallinto, 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, kestävä 

kehitys ja köyhyyden vähentäminen, sekä 

sen sitoutumista avoimen, sääntöihin 

perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan 

periaatteisiin. 

rahoitusavulla olisi tuettava Moldovan 

sitoutumista unionin kanssa yhteisiin 

arvoihin, mukaan lukien demokratia, 

oikeusvaltioperiaate, hyvä hallinto, johon 

sisältyy tilivelvollinen, avoin ja 

epäpoliittinen julkishallinto, riippumaton 

oikeuslaitos, puolueettomat ja tehokkaat 

lainvalvontaelimet, ihmisoikeuksien ja 

perusoikeuksien kunnioittaminen sekä 

vapaat, riippumattomat ja moniarvoiset 

tiedotusvälineet, sosiaalinen 

markkinatalous, kestävä kehitys ja 

köyhyyden vähentäminen, sekä sen 

sitoutumista avoimen, sääntöihin 

perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan 

periaatteisiin. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun edellytyksenä olisi oltava se, 

että Moldova noudattaa tehokkaita 

demokratian mekanismeja, kuten 

parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, 

ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Lisäksi 

unionin makrotaloudellisen rahoitusavun 

erityistavoitteina olisi oltava julkisten 

varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, 

läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden 

lisääminen sekä finanssisektorin 

ohjauksen, hallinnan ja valvonnan 

tehostaminen Moldovassa ja sellaisten 

rakenneuudistusten edistäminen, joilla 

pyritään tukemaan kestävää ja osallistavaa 

kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen 

talouden vakauttamista. Komission ja 

Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi 

säännöllisesti seurattava sekä edellytysten 

(18) Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun edellytyksenä olisi oltava se, 

että Moldova noudattaa kaikilta osin 

tehokkaita demokratian mekanismeja, 

kuten parlamentaarista 

monipuoluejärjestelmää ja tiukkaa 

vallanjakoa sekä oikeusvaltioperiaatetta, 

mukaan luettuna oikeuslaitoksen 

riippumattomuus, ja takaa 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen, tukee 

vapaita, riippumattomia ja moniarvoisia 

tiedotusvälineitä, varmistaa korruption, 

oligarkkien vaikutusvallan ja rahanpesun 

tehokkaan torjunnan sekä tekee 

perinpohjaisen ja tuloksiin tähtäävän 

tutkinnan ”pankkipetoksista”. Lisäksi 

unionin makrotaloudellisen rahoitusavun 

erityistavoitteina olisi oltava julkisten 

varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, 

läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden 
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täyttymistä että näiden tavoitteiden 

saavuttamista. 

lisääminen sekä finanssi- ja 

pankkisektorin ohjauksen, hallinnan ja 

valvonnan tehostaminen Moldovassa ja 

sellaisten tehokkaiden rakenneuudistusten 

edistäminen, joilla pyritään tukemaan 

kestävää ja osallistavaa kasvua, 

työpaikkojen luomista ja julkisen talouden 

vakauttamista. Komission ja Euroopan 

ulkosuhdehallinnon olisi säännöllisesti 

seurattava sekä ennakkoedellytysten 

täyttymistä että näiden tavoitteiden 

saavuttamista.  

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) Ennen maksujen suorittamista 

komission ja Euroopan 

ulkosuhdehallinnon olisi raportoitava 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

siitä, missä määrin tämä ennakkoedellytys 

on täytetty ja miten näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa on käytännössä edistytty 

selkeästi määriteltyihin vertailuarvoihin 

verrattuna, tinkimättömällä ja 

mitattavissa olevalla tavalla. Maksamisen 

ehdollisuutta olisi sovellettava kaikilta 

osin, jotta voidaan tehostaa 

kannustinperusteisen rahoituksen 

myöntämistä. Jos kehitys on riittämätöntä 

neuvoston 15 päivänä helmikuuta 2016 

esittämiin Moldovaa, EU:n ja Moldovan 

assosiaatio-ohjelmaa ja 

yhteisymmärryspöytäkirjaa koskevissa 

päätelmissä asetettuihin tavoitteisiin 

nähden, maksujen suorittaminen on 

keskeytettävä välittömästi. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 



 

AD\1121878FI.docx 7/15 PE599.716v02-00 

 FI 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Jotta unionin makrotaloudelliseen 

rahoitusapuun liittyvät unionin taloudelliset 

edut voidaan suojata tehokkaasti, 

Moldovan olisi toteutettava aiheellisia 

toimenpiteitä petosten, korruption ja 

muiden rahoitusapuun liittyvien 

sääntöjenvastaisuuksien estämiseksi ja 

torjumiseksi. Lisäksi olisi säädettävä, että 

komissio huolehtii tarkastuksista ja 

tilintarkastustuomioistuin 

tilintarkastuksista. 

(19) Jotta unionin makrotaloudelliseen 

rahoitusapuun liittyvät unionin taloudelliset 

edut voidaan suojata tehokkaasti, 

Moldovan olisi pantava täysin täytäntöön 

aiheellisia toimenpiteitä petosten, 

korruption ja muiden rahoitusapuun 

liittyvien sääntöjenvastaisuuksien 

estämiseksi ja torjumiseksi. Lisäksi olisi 

säädettävä, että komissio huolehtii 

tarkastuksista ja tilintarkastustuomioistuin 

tilintarkastuksista. Moldovan olisi 

säännöllisesti tiedotettava komissiolle 

makrotaloudellisen avun 

täytäntöönpanosta siten, että kaikki tiedot 

ilmoitetaan ja unionin 

varainhoitosääntöjä noudatetaan 

tinkimättä, sekä unionin 

makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

liittyvistä uudistuksista. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun hallinnointi olisi annettava 

komission tehtäväksi. Sen varmistamiseksi, 

että Euroopan parlamentti ja neuvosto 

voivat seurata tämän päätöksen 

täytäntöönpanoa, komission olisi annettava 

niille säännöllisesti tietoja rahoitusavun 

täytäntöönpanosta ja toimitettava niille 

asiaan liittyvät asiakirjat. 

(22) Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun hallinnointi olisi annettava 

komission tehtäväksi. Sen varmistamiseksi, 

että Euroopan parlamentti ja neuvosto 

voivat seurata tämän päätöksen 

täytäntöönpanoa, komission olisi annettava 

niille säännöllisesti tietoja rahoitusavun 

täytäntöönpanosta ja toimitettava niille 

asiaan liittyvät asiakirjat, 

yhteisymmärryspöytäkirjan luonnos 

mukaan lukien. 

 

Tarkistus   8 
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Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Unionin makrotaloudelliseen 

rahoitusapuun olisi sovellettava 

talouspoliittisia ehtoja, jotka vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa. 

Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 

varmistamiseksi sekä tehokkuussyistä 

komissio olisi valtuutettava 

neuvottelemaan tällaisista ehdoista 

Moldovan viranomaisten kanssa 

jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan 

komitean valvonnassa asetuksen (EU) N:o 

182/2011 mukaisesti. Kyseisen asetuksen 

mukaan neuvoa-antavaa menettelyä olisi 

sovellettava pääsääntöisesti kaikkiin 

muihin kuin asetuksessa säädettyihin 

tapauksiin. Kun otetaan huomioon yli 

90 miljoonan euron suuruisen rahoitusavun 

mahdollisesti huomattava vaikutus, 

kyseisen raja-arvon ylittävissä toimissa on 

aiheellista käyttää tarkastelumenettelyä. 

Kun otetaan huomioon Moldovalle 

myönnettävän unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun määrä, 

yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen 

sekä avun vähentämiseen, keskeyttämiseen 

tai peruuttamiseen olisi sovellettava 

tarkastelumenettelyä, 

(24) Unionin makrotaloudelliseen 

rahoitusapuun olisi sovellettava EU:n ja 

Moldovan assosiaatiosopimuksen 1–4 

artiklan mukaisesti poliittisia ja 

talouspoliittisia ehtoja, jotka vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa. Näiden 

ehtojen täyttämiselle olisi asetettava 

selkeät määräajat. Yhdenmukaisen 

täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä 

tehokkuussyistä komissio olisi 

valtuutettava neuvottelemaan tällaisista 

täytäntöönpanoehdoista Moldovan 

viranomaisten kanssa jäsenvaltioiden 

edustajista muodostuvan komitean 

valvonnassa asetuksen (EU) N:o 182/2011 

mukaisesti. Kyseisen asetuksen mukaan 

neuvoa-antavaa menettelyä olisi 

sovellettava pääsääntöisesti kaikkiin 

muihin kuin asetuksessa säädettyihin 

tapauksiin. Kun otetaan huomioon yli 

90 miljoonan euron suuruisen rahoitusavun 

mahdollisesti huomattava vaikutus, 

kyseisen raja-arvon ylittävissä toimissa on 

aiheellista käyttää tarkastelumenettelyä. 

Kun otetaan huomioon Moldovalle 

myönnettävän unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun määrä, 

yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymiseen 

sekä avun vähentämiseen, keskeyttämiseen 

tai peruuttamiseen olisi sovellettava 

tarkastelumenettelyä, 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle säännöllisesti tietoja unionin 

makrotaloudellisesta rahoitusavusta, myös 

sen maksamisesta, ja toimittaa kyseisille 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle säännöllisesti tietoja unionin 

makrotaloudellisesta rahoitusavusta, myös 

sen maksamisesta, ja toimittaa kyseisille 
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toimielimille asiaan liittyvät asiakirjat 

ajallaan. 

toimielimille asiaan liittyvät asiakirjat 

ajallaan, yhteisymmärryspöytäkirjan 

luonnos mukaan lukien. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun edellytyksenä on se, että 

Moldova noudattaa tehokkaita demokratian 

mekanismeja, kuten parlamentaarista 

monipuoluejärjestelmää, ja 

oikeusvaltioperiaatetta ja takaa 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen. 

1. Unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun edellytyksenä on se, että 

Moldova noudattaa tehokkaita demokratian 

mekanismeja, kuten parlamentaarista 

monipuoluejärjestelmää ja tiukkaa 

vallanjakoa, sekä oikeusvaltioperiaatetta ja 

takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. 

Tämä edellytys tuo mukanaan vahvan 

sitoumuksen ja sellaisten konkreettisten 

toimien hyväksymisen, joilla voidaan 

tehostaa hyvää hallintoa, lopettaa 

julkishallinnon poliittiset nimitykset, 

torjua korruptiota, vahvistaa 

oikeuslaitoksen riippumattomuutta, 

varmistaa tuloksiin tähtäävä tutkinta 

”pankkipetoksista” sekä ympäristö, joka 

mahdollistaa moniarvoiset ja vapaat 

tiedotusvälineet sekä edistää vapaata ja 

oikeudenmukaista kilpailua.  

 

Tarkistus  11 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio ja Euroopan 

ulkosuhdehallinto valvovat tämän 

edellytyksen täyttymistä unionin 

makrotaloudellisen rahoitusavun koko 

elinkaaren ajan. 

2. Komissio ja Euroopan 

ulkosuhdehallinto valvovat tämän artiklan 

1 kohdassa säädetyn edellytyksen 

täyttymistä unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun koko elinkaaren ajan. Ennen 

maksujen suorittamista niiden on 

raportoitava Euroopan parlamentille ja 
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neuvostolle siitä, missä määrin tämä 

ennakkoedellytys on täytetty selkeästi 

määritettyihin vertailuarvoihin nähden. 

Jos kehitys on riittämätöntä neuvoston 

15 päivänä helmikuuta 2016 esittämiin 

Moldovaa, EU:n ja Moldovan assosiaatio-

ohjelmaa ja yhteisymmärryspöytäkirjaa 

koskevissa päätelmissä asetettuihin 

tavoitteisiin nähden, maksujen 

suorittaminen on keskeytettävä 

välittömästi. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio sopii 7 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen Moldovan 

viranomaisten kanssa unionin 

makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

liitettävistä selkeästi määritellyistä 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista 

ehdoista, joissa keskitytään 

rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen 

talouteen; nämä ehdot vahvistetaan 

yhteisymmärryspöytäkirjassa, johon 

sisältyy mainittujen ehtojen täyttämisen 

aikataulu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa 

esitettyjen talouspolitiikkaa ja rahoitusta 

koskevien ehtojen on oltava 

yhdenmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettujen sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, 

mukaan lukien ne makrotalouden 

sopeutusohjelmat ja 

rakenneuudistusohjelmat, joita Moldova on 

toteuttanut IMF:n tuella. 

1. Komissio sopii 7 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen Moldovan 

viranomaisten kanssa unionin 

makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

liitettävistä selkeästi määritellyistä 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista 

ehdoista, joissa keskitytään 

rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen 

talouteen, samoin kuin demokratiaa ja 

oikeusvaltioperiaatetta koskevista 

ehdoista, kuten korruption torjuntaa ja 

oikeuslaitoksen riippumattomuutta 

vahvistavat toimet; nämä ehdot 

vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, 

johon sisältyy mainittujen ehtojen 

täyttämisen aikataulu ja selkeät 

vertailuarvot. 

Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen 

talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien 

ehtojen on oltava yhdenmukaisia 1 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai 

yhteisymmärryspöytäkirjojen kanssa, 

mukaan lukien ne makrotalouden 

sopeutusohjelmat ja 

rakenneuudistusohjelmat, joita Moldova on 

toteuttanut IMF:n tuella. 
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Tarkistus   13 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 

ehdoilla pyritään erityisesti parantamaan 

Moldovan julkisten 

varainhoitojärjestelmien tehokkuutta, 

läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta muun 

muassa unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun käytön osalta. 

Politiikkatoimenpiteitä suunniteltaessa on 

otettava asianmukaisesti huomioon myös 

edistyminen markkinoiden 

vastavuoroisessa avaamisessa, sääntöihin 

perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan 

kehitys ja muut unionin ulkopolitiikan 

painopisteet. Komissio seuraa 

säännöllisesti, miten näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa edistytään. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 

ehdoilla pyritään erityisesti parantamaan 

Moldovan julkisten 

varainhoitojärjestelmien tehokkuutta, 

läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta muun 

muassa unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun käytön osalta. 

Politiikkatoimenpiteitä suunniteltaessa on 

otettava asianmukaisesti huomioon myös 

edistyminen markkinoiden 

vastavuoroisessa avaamisessa, sääntöihin 

perustuvan ja oikeudenmukaisen kaupan 

kehitys ja muut unionin ulkopolitiikan 

painopisteet, kuten ihmisoikeuksien ja 

demokraattisten periaatteiden 

kunnioittaminen eli esimerkiksi 

tiedotusvälineiden vapaus, kaikkien 

valtion elinten politisoinnin purkaminen 

sekä poliittisen kilpailun mahdollistavan 

vapaan ja oikeudenmukaisen ympäristön 

edistäminen. Komissio seuraa 

säännöllisesti, miten näiden tavoitteiden 

saavuttamisessa edistytään. 

 

Tarkistus   14 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio tarkistaa säännöllisin 

väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen, 

mukaan lukien sen, onko Moldovan 

talouspolitiikka unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun tavoitteiden mukaista. Tätä 

varten komissio sovittaa toimintansa 

tiiviisti yhteen IMF:n ja Maailmanpankin 

sekä tarvittaessa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston kanssa. 

4. Komissio tarkistaa säännöllisin 

väliajoin, että 4 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitetut edellytykset täyttyvät edelleen, 

mukaan lukien sen, onko Moldovan 

talouspolitiikka unionin makrotaloudellisen 

rahoitusavun tavoitteiden mukaista. Tätä 

varten komissio sovittaa toimintansa 

tiiviisti yhteen IMF:n ja Maailmanpankin 

sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

kanssa. 
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Tarkistus   15 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) yhteisymmärryspöytäkirjassa 

sovittujen talouspolitiikkaa ja rahoitusta 

koskevien ehtojen täyttyminen 

tyydyttävällä tavalla. 

c) yhteisymmärryspöytäkirjassa 

sovittujen politiikkaa, talouspolitiikkaa ja 

rahoitusta koskevien ehtojen täyttyminen, 

mikä arvioidaan mitattavissa olevilla 

kriteereillä. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) varmistetaan unionin taloudellisten 

etujen suojaaminen ja varsinkin määrätään 

erityistoimenpiteistä unionin 

makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

kohdistuvien petosten, korruption ja 

muiden sääntöjenvastaisuuksien 

estämiseksi ja torjumiseksi neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/9511, 

neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 

2185/9612 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 

883/201313 mukaisesti; 

b) varmistetaan unionin taloudellisten 

etujen suojaaminen ja varsinkin 

toteutetaan täysimääräisesti 

erityistoimenpiteitä unionin 

makrotaloudelliseen rahoitusapuun 

kohdistuvien petosten, korruption ja 

muiden sääntöjenvastaisuuksien 

estämiseksi ja torjumiseksi neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/9511, 

neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 

2185/9612 ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 

883/201313 mukaisesti; 

__________________ __________________ 

11 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 

2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 

1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 

etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 

23.12.1995, s. 1). 

11 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 

2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 

1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 

etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 

23.12.1995, s. 1). 

12 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 

2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 

1996, komission paikan päällä 

suorittamista tarkastuksista ja 

todentamisista Euroopan yhteisöjen 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 

12 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 

2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 

1996, komission paikan päällä 

suorittamista tarkastuksista ja 

todentamisista Euroopan yhteisöjen 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
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ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 

(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 

ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 

(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 

annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1073/1999 ja neuvoston asetuksen 

(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 

(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 

annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1073/1999 ja neuvoston asetuksen 

(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 

(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 
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