
 

AD\1121878HU.docx  PE599.716v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Külügyi Bizottság 
 

2017/0007(COD) 

11.4.2017 

VÉLEMÉNY 

 a Külügyi Bizottság részéről  

 a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére 

a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról 

szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

A vélemény előadója: Petras Auštrevičius 

 



 

PE599.716v02-00 2/15 AD\1121878HU.docx 

HU 

PA_Legam 



 

AD\1121878HU.docx 3/15 PE599.716v02-00 

 HU 

RÖVID INDOKOLÁS 

A bizottsági javaslat arra irányul, hogy Moldova 100 millió euró támogatásban részesüljön 

hitel (60 millió euró) és vissza nem térítendő támogatás (40 millió euró) formájában. Az EU 

egyéb pénzügyi támogatást is nyújt költségvetési támogatás útján, amely 2016 decemberében 

indult újra (45,3 millió euró folyósítva) az IMF-el való megállapodást követően.  

 

A Moldovának nyújtott legutóbbi makroszintű pénzügyi támogatás vissza nem térítendő 

támogatás formájában nyújtott 90 millió euró volt 2010–2012 során. A makroszintű pénzügyi 

támogatás egyéb kedvezményezettjei jelenleg Örményország, Grúzia, Jordánia, a Kirgiz 

Köztársaság, Libanon, Tunézia és Ukrajna. 

 

Tekintettel Moldova nehéz gazdasági helyzetére, valamint tekintettel a Moldovában (2018 

novemberében) esedékes parlamenti választásokra, az EU érdekében lenne a jelenlegi 

moldovai kormány reformista programjának támogatása azáltal, hogy a makroszintű pénzügyi 

támogatást a javasolt időkereten belül (2017–2018) nyújtja. A makroszintű pénzügyi 

támogatáshoz kapcsolódó feltételek megfelelő súlyt biztosítanak az e reformok melletti 

fellépéshez, különösen annak összefüggésében, hogy a legutóbbi moldovai fejlemények 

tükrében szükség van a „többért többet” elve megerősítésére az EU által a szomszédos 

országainak nyújtott támogatás tekintetében. Valóban, az EB/EKSZ 2017. márciusi, a 

társulási menetrend Moldovai Köztársaság általi végrehajtásáról szóló jelentése hangsúlyozza, 

hogy a közelmúltban történt bizonyos előrelépés számos olyan reform elfogadása révén, 

amelyek célja többek között az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása és a 

korrupció elleni küzdelem. További reformtörekvésekre van szükség azonban a jogállamiság 

és az üzleti környezet – melyekre továbbra is hat a burjánzó korrupció és a következetlen 

döntéshozatal – javítása érdekében;  továbbá határozott végrehajtási intézkedésekre van 

szükség, hogy kézzelfogható eredményeket tudjanak felmutatni Moldova lakossága számára. 

 

A 2014-ben feltárt banki csalás – amelyben moldovai vezetőket, többek között Filat volt 

miniszterelnököt azzal vádolják, hogy 1 milliárd eurót tettek zsebre (abban az évben a GDP 

17%-a) három bankból (Savings Bank, Unibank és Banca Sociala) – azt jelenti, hogy az uniós 

források (2007–2013 között 561 millió euró) egy részének adott esetben nem volt meg a 

tervezett hatása. Ennek lehetséges következménye, hogy az EU-nak most támogatnia kell 

Moldovát, hogy ellentételezhesse a csalás által okozott veszteségeket. Továbbá, a csalás 

hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen csökkent a moldovai emberek EU-ba vetett bizalma. 

 

Következésképpen a Külügyi Bizottság által javasolt módosítások a következőkre 

összpontosítanak: 

 

1. Néhány megerősítendő, kulcsfontosságú demokratikus elv hangsúlyozása (vagyis: az 

igazságszolgáltatás függetlensége; szabad, független és pluralisztikus média), valamint a 

korrupcióellenes és csalásellenes rendelkezések megerősítése (vagyis: ezen intézkedések 

hatékony végrehajtása), a következőkhöz kapcsolódó egyértelműbb feltételekkel: egyértelmű 

referenciaszintek, jelentés az EP-nek, az előrelépés elmaradása esetén a részletek 

felfüggesztése; 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/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
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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2. Az EP megfelelő bevonásának biztosítása, különösen a kulcsfontosságú egyetértési 

megállapodás elkészítésébe, amely részletesen tartalmazni fogja a makroszintű pénzügyi 

támogatás folyósításához kapcsolódó feltételeket.  

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Azt követően, hogy 2016 elején új 

kormány lépett hivatalba és kinevezték a 

központi bank új elnökét, a hatóságok 

megújult elkötelezettségről adtak 

tanúbizonyságot a szükséges politikai 

reformok továbbvitele és az országban a 

pénzügyi szektor és az államháztartási 

gazdálkodás terén jelentkező irányítási 

kihívások kezelése tekintetében. 

(3)  Azt követően, hogy 2016 elején új 

kormány lépett hivatalba és kinevezték a 

központi bank új elnökét, a hatóságok 

megújult elkötelezettségről adtak 

tanúbizonyságot a szükséges politikai 

reformok továbbvitele és az országban a 

pénzügyi szektor és az államháztartási 

gazdálkodás terén jelentkező irányítási 

kihívások kezelése tekintetében, és jelentős 

lépéseket tettek ez irányban. 

 

Módosítás   2 

Határozatra irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Kívánatos, hogy az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatás Moldova 

fenntartható külső finanszírozási 

helyzetének helyreállítására, és ezáltal 

gazdasági és társadalmi fejlődésének 

támogatására irányuljon. 

(11) Kívánatos, hogy az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatás Moldova 

fenntartható külső finanszírozási 

helyzetének helyreállítására, és ezáltal 

gazdasági és társadalmi fejlődésének 

támogatására irányuljon, különösen a 

gazdasági kormányzáshoz és az 

igazságszolgáltatás függetlenségéhez 

kapcsolódó területeken. 
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Módosítás  3 

 

Határozatra irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatásnak hozzá kell járulnia az 

Unióval közösen vallott értékekkel, többek 

között a demokráciával, a jogállamisággal, 

a felelősségteljes kormányzással, az emberi 

jogok tiszteletben tartásával, a fenntartható 

fejlődéssel és a szegénység 

visszaszorításával, valamint a nyitott, 

szabályokon alapuló és tisztességes 

kereskedelemmel összefüggésben Moldova 

által tett kötelezettségvállalásoknak való 

megfeleléshez. 

(17) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatásnak hozzá kell járulnia az 

Unióval közösen vallott értékekkel, többek 

között a demokráciával, a jogállamisággal, 

a felelősségteljes kormányzással – 

beleértve az elszámoltatható, átlátható és 

depolitizált közigazgatást, a független 

igazságszolgáltatást, valamint a pártatlan 

és hatékony bűnüldöző szerveket – az 

emberi jogok és alapvető szabadságok, 

valamint a szabad, független, plurális 

média tiszteletben tartásával, a szociális 

piacgazdasággal, a fenntartható fejlődéssel 

és a szegénység visszaszorításával, 

valamint a nyitott, szabályokon alapuló és 

tisztességes kereskedelemmel 

összefüggésben Moldova által tett 

kötelezettségvállalásoknak való 

megfeleléshez. 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Moldova tiszteletben tartsa a hatékony 

demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a többpárti parlamentáris rendszert – 

és a jogállamiságot, valamint garantálja az 

emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett 

az uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

sajátos célja, hogy megerősítse 

Moldovában az államháztartási 

(18) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Moldova teljes mértékben tiszteletben 

tartsa a hatékony demokratikus 

mechanizmusokat – többek között a 

többpárti parlamentáris rendszert és a 

hatalmi ágak szigorú elválasztását – és a 

jogállamiságot, többek között az 

igazságszolgáltatás függetlenségét, 

valamint garantálja az emberi jogok 
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gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, 

átláthatóságát és elszámoltathatóságát, 

valamint a pénzügyi szektor irányítását és 

felügyeletét, továbbá előmozdítsa a 

fenntartható és inkluzív növekedést, a 

munkahelyteremtést és az államháztartási 

konszolidáció előmozdítását célzó 

strukturális reformokat. A Bizottságnak és 

az Európai Külügyi Szolgálatnak 

rendszeresen nyomon kell követnie az 

előfeltételek teljesülését és az említett 

célkitűzések megvalósulását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiszteletben tartását, támogassa a szabad, 

független és pluralisztikus médiát, illetve 

biztosítsa a korrupció, az oligarchák 

befolyása és a pénzmosás elleni hatékony 

küzdelmet és a „banki csalás” alapos, 

eredményorientált kivizsgálását. Emellett 

az uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

sajátos célja, hogy megerősítse 

Moldovában az államháztartási 

gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, 

átláthatóságát és elszámoltathatóságát, 

valamint a pénzügyi és banki szektor 

irányítását és felügyeletét, továbbá 

előmozdítsa a fenntartható és inkluzív 

növekedést, a munkahelyteremtést és az 

államháztartási konszolidáció 

előmozdítását célzó hatékony strukturális 

reformokat. A Bizottságnak és az Európai 

Külügyi Szolgálatnak rendszeresen 

nyomon kell követnie az előfeltétel 

teljesülését és az említett célkitűzések 

megvalósulását.  

 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a)  A részletek felszabadítása előtt a 

Bizottságnak és az Európai Külügyi 

Szolgálatnak  jelentést kell tennie az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 

ezen előfeltétel teljesítésének szintjéről, 

illetve a célkitűzések egyértelműen 

meghatározott referenciaszintekhez 

viszonyított megvalósítása felé tett 

kézzelfogható előrelépésről, szigorú és 

mérhető módon. A támogatások 

feltételekhez kötését maradéktalanul végre 

kell hajtani az ösztönzőkön alapú 

támogatásfolyósítás erősítése érdekében. 

Amennyiben a Tanács 2016. február 15-i, 
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Moldováról szóló következtetéseiben, az 

EU-Moldova társulási menetrendben és 

az egyetértési megállapodásban 

meghatározott célkitűzések felé tett 

előrelépés nem megfelelő, a részletek 

felszabadítását azonnal fel kell 

függeszteni. 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az Unió makroszintű pénzügyi 

támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi 

érdekeinek hatékony védelme céljából 

Moldovának megfelelő intézkedéseket kell 

hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, 

korrupció és bármely egyéb 

szabálytalanság megelőzése és az ellenük 

való küzdelem vonatkozásában. Ezen 

túlmenően rendelkezni kell a Bizottság 

által végrehajtandó ellenőrzésekről és a 

Számvevőszék által végzendő pénzügyi 

ellenőrzésekről. 

(19) Az Unió makroszintű pénzügyi 

támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi 

érdekeinek hatékony védelme céljából 

Moldovának teljes körűen végre kell 

hajtania a megfelelő intézkedéseket a 

támogatással kapcsolatos csalás, korrupció 

és bármely egyéb szabálytalanság 

megelőzése és az ellenük való küzdelem 

vonatkozásában. Ezen túlmenően 

rendelkezni kell a Bizottság által 

végrehajtandó ellenőrzésekről és a 

Számvevőszék által végzendő pénzügyi 

ellenőrzésekről. Moldovának rendszeresen 

teljes körű tájékoztatást kell nyújtania a 

Bizottságnak az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatás uniós pénzügyi 

szabályoknak szigorúan megfelelő 

végrehajtásáról, valamint az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatáshoz 

kapcsolódó reformokról. 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az uniós makroszintű pénzügyi (22) Az uniós makroszintű pénzügyi 
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támogatás a Bizottság irányítása alá 

tartozik. Annak érdekében, hogy az 

Európai Parlament és a Tanács nyomon 

követhesse e határozat végrehajtását, a 

Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia 

kell őket a támogatással kapcsolatos 

fejleményekről, és rendelkezésükre kell 

bocsátania a vonatkozó dokumentumokat. 

támogatás a Bizottság irányítása alá 

tartozik. Annak érdekében, hogy az 

Európai Parlament és a Tanács nyomon 

követhesse e határozat végrehajtását, a 

Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia 

kell őket a támogatással kapcsolatos 

fejleményekről, és rendelkezésükre kell 

bocsátania a vonatkozó dokumentumokat, 

többek között az egyetértési megállapodás 

tervezetét. 

 

Módosítás   8 

Határozatra irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatást az egyetértési megállapodásba 

foglalandó gazdaságpolitikai feltételekhez 

kell kötni. Az egységes végrehajtási 

feltételek biztosítása és a hatékonyság 

érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy e feltételeket a 182/2011/EU 

rendelettel összhangban a tagállamok 

képviselőiből álló bizottság felügyelete 

alatt tárgyalja meg a moldovai 

hatóságokkal. Az említett rendelet 

értelmében általános szabályként a 

tanácsadó-bizottsági eljárást kell 

alkalmazni a rendeletben 

meghatározottaktól eltérő esetekben. 

Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál 

nagyobb mértékű támogatás potenciálisan 

jelentős hatásaira, az említett értékhatár 

feletti műveletekre helyénvaló a 

vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. 

Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó 

uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell 

alkalmazni az egyetértési megállapodás 

elfogadására, valamint a támogatás 

csökkentésére, felfüggesztésére és 

megszüntetésére, 

(24) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatást az egyetértési megállapodásba 

foglalandó politikai és gazdaságpolitikai 

feltételekhez kell kötni, összhangban az 

EU–Moldova társulási megállapodás 1–4. 

cikkében foglaltakkal. E feltételekhez 

csatolni kell a teljesítésükre 

meghatározott határidőket. Az egységes 

végrehajtási feltételek biztosítása és a 

hatékonyság érdekében a Bizottságot fel 

kell hatalmazni arra, hogy e végrehajtási 

feltételeket a 182/2011/EU rendelettel 

összhangban a tagállamok képviselőiből 

álló bizottság felügyelete alatt tárgyalja 

meg a moldovai hatóságokkal. Az említett 

rendelet értelmében általános szabályként a 

tanácsadó-bizottsági eljárást kell 

alkalmazni a rendeletben 

meghatározottaktól eltérő esetekben. 

Tekintettel a 90 millió EUR összeghatárnál 

nagyobb mértékű támogatás potenciálisan 

jelentős hatásaira, az említett értékhatár 

feletti műveletekre helyénvaló a 

vizsgálóbizottsági eljárást alkalmazni. 

Figyelembe véve a Moldovának nyújtandó 

uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

összegét, a vizsgálóbizottsági eljárást kell 

alkalmazni az egyetértési megállapodás 

elfogadására, valamint a támogatás 

csökkentésére, felfüggesztésére és 
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megszüntetésére, 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatással 

kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak 

folyósításait is, valamint kellő időben ezen 

intézmények rendelkezésére bocsátja a 

vonatkozó dokumentumokat. 

A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatással 

kapcsolatos fejleményekről, ideértve annak 

folyósításait is, valamint kellő időben ezen 

intézmények rendelkezésére bocsátja a 

vonatkozó dokumentumokat, többek között 

az egyetértési megállapodás tervezetét. 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Moldova tiszteletben tartsa a hatékony 

demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a többpárti parlamentáris rendszert – 

és a jogállamiságot, valamint garantálja az 

emberi jogok tiszteletben tartását. 

(1) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy 

Moldova tiszteletben tartsa a hatékony 

demokratikus mechanizmusokat – többek 

között a többpárti parlamentáris rendszert 

és a hatalmi ágak szigorú elválasztását – 

és a jogállamiságot, valamint garantálja az 

emberi jogok tiszteletben tartását. Ennek 

az előfeltételnek határozott 

kötelezettségvállalást és konkrét 

intézkedések elfogadását kell előírnia a jó 

kormányzás javítása, a közigazgatási 

kinevezések depolitizálása, a korrupció 

elleni küzdelem, az igazságszolgáltatás 

függetlenségének erősítése, a közigazgatás 

átpolitizáltságának csökkentése, a „banki 

csalás” alapos, eredményorientált 

kivizsgálásának biztosítása és egy olyan 

környezet létrehozása érdekében, amely 

lehetővé teszi a plurális és szabad médiát, 
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illetve ösztönzi a szabad és tisztességes 

politikai versengést.  

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és az Európai Külügyi 

Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás teljes életciklusa alatt nyomon 

követi ezen előfeltétel teljesülését. 

(2) A Bizottság és az Európai Külügyi 

Szolgálat az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás teljes életciklusa alatt nyomon 

követi az e cikk (1) bekezdésében 

meghatározott előfeltétel teljesülését. A 

részletek felszabadítása előtt jelentést kell 

tenniük az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak ezen előfeltétel teljesítésének 

egyértelműen meghatározott 

referenciaszintekhez viszonyított 

szintjéről. Ha a Tanács 2016. február 15-

i, Moldováról szóló következtetéseiben, az 

EU-Moldova társulási menetrendben és 

az egyetértési megállapodásban 

meghatározott célkitűzések felé tett 

előrelépés nem megfelelő, a részletek 

felszabadítását felfüggesztik. 

 

Módosítás   12 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a 7. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében megállapodik a moldovai 

hatóságokkal az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a 

strukturális reformokra és a rendezett 

államháztartásra összpontosító, pontosan 

meghatározott gazdaságpolitikai és 

pénzügyi feltételekről, amelyeket az e 

feltételek teljesítésére vonatkozó időkeretet 

is tartalmazó egyetértési megállapodásba (a 

továbbiakban: az egyetértési megállapodás) 

(1) A Bizottság a 7. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében megállapodik a moldovai 

hatóságokkal az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, a 

strukturális reformokra és a rendezett 

államháztartásra összpontosító, pontosan 

meghatározott gazdaságpolitikai és 

pénzügyi feltételekről, valamint a 

demokráciával és a jogállamisággal 

kapcsolatos feltételekről, például a 

korrupció elleni küzdelmet és az 
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kell foglalni. Az egyetértési 

megállapodásban meghatározott 

gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek 

összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) 

bekezdésében említett megállapodásokkal 

és egyetértési megállapodásokkal, köztük a 

Moldova által az IMF támogatásával 

végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és 

strukturálisreform-programokkal. 

igazságszolgáltatás megerősítését célzó 

intézkedésekről, amelyeket az e feltételek 

teljesítésére vonatkozó időkeretet és 

egyértelmű mutatószámokat is tartalmazó 

egyetértési megállapodásba (a 

továbbiakban: az egyetértési megállapodás) 

kell foglalni. Az egyetértési 

megállapodásban meghatározott 

gazdaságpolitikai és pénzügyi feltételeknek 

összhangban kell lenniük az 1. cikk (3) 

bekezdésében említett megállapodásokkal 

és egyetértési megállapodásokkal, köztük a 

Moldova által az IMF támogatásával 

végrehajtott makrogazdasági kiigazítási és 

strukturálisreform-programokkal. 

 

Módosítás   13 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

feltételek különösen a moldovai 

államháztartási gazdálkodás rendszerei 

hatékonyságának, átláthatóságának és 

elszámoltathatóságának javítását célozzák, 

többek között az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatás felhasználása 

tekintetében. A szakpolitikai intézkedések 

kidolgozásakor megfelelő mértékben 

figyelembe kell venni a kölcsönös 

piacnyitás, a szabályokon alapuló és 

méltányos kereskedelem kialakítása, 

valamint az Unió külpolitikájával 

összefüggő más prioritások terén elért 

előrelépést is. Az említett célkitűzések 

megvalósítása terén elért eredményeket a 

Bizottság rendszeresen nyomon követi. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

feltételek különösen a moldovai 

államháztartási gazdálkodás rendszerei 

hatékonyságának, átláthatóságának és 

elszámoltathatóságának javítását célozzák, 

többek között az uniós makroszintű 

pénzügyi támogatás felhasználása 

tekintetében. A szakpolitikai intézkedések 

kidolgozásakor megfelelő mértékben 

figyelembe kell venni a kölcsönös 

piacnyitás, a szabályokon alapuló és 

méltányos kereskedelem kialakítása, 

valamint az Unió külpolitikájával 

összefüggő más prioritások terén elért 

előrelépést is, beleértve az emberi jogok és 

a demokratikus alapelvek – mint a 

tömegtájékoztatás szabadsága – 

tiszteletben tartását, az állami 

intézmények depolitizálását és a politikai 

versengést lehetővé tevő szabad és 

tisztességes környezet ösztönzését. Az 

említett célkitűzések megvalósítása terén 

elért eredményeket a Bizottság 

rendszeresen nyomon követi. 
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Módosítás   14 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság rendszeres 

időközönként ellenőrzi, hogy teljesülnek-e 

a 4. cikk (3) bekezdésében előírt feltételek, 

ideértve azt is, hogy Moldova 

gazdaságpolitikája összhangban van-e az 

uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

célkitűzéseivel. Ennek során a Bizottság 

szorosan együttműködik az IMF-fel és a 

Világbankkal, és szükség esetén az Európai 

Parlamenttel és a Tanáccsal. 

(4) A Bizottság rendszeres 

időközönként ellenőrzi, hogy teljesülnek-e 

a 4. cikk (3) bekezdésében előírt feltételek, 

ideértve azt is, hogy Moldova 

gazdaságpolitikája összhangban van-e az 

uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

célkitűzéseivel. Ennek során a Bizottság 

szorosan együttműködik az IMF-fel és a 

Világbankkal, valamint az Európai 

Parlamenttel és a Tanáccsal. 

 

Módosítás   15 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az egyetértési megállapodásban 

szereplő gazdaságpolitikai és pénzügyi 

feltételek kielégítő teljesítése. 

c) az egyetértési megállapodásban 

szereplő politikai, gazdaságpolitikai és 

pénzügyi feltételek kielégítő teljesítése, 

mérhető kritériumok alapján megítélve. 

 

Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés– b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az Unió pénzügyi érdekei 

védelmének biztosítása, különösen az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatást érintő 

csalás, korrupció és egyéb 

szabálytalanságok megelőzését és az 

ellenük való küzdelmet illetően 

meghozandó egyedi intézkedések előírása, 

összhangban a 2988/95/EK, Euratom 

b) az Unió pénzügyi érdekei 

védelmének biztosítása, különösen az uniós 

makroszintű pénzügyi támogatást érintő 

csalás, korrupció és egyéb 

szabálytalanságok megelőzését és az 

ellenük való küzdelmet illetően 

meghozandó egyedi intézkedések teljes 

körű végrehajtása, összhangban a 
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tanácsi rendelettel11, a 2185/96/Euratom, 

EK tanácsi rendelettel12, valamint a 

883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 

és tanácsi rendelettel13; 

2988/95/EK, Euratom tanácsi 

rendelettel11, a 2185/96/Euratom, EK 

tanácsi rendelettel12, valamint a 

883/2013/EU, Euratom európai parlamenti 

és tanácsi rendelettel13; 

__________________ __________________ 

11A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete 

(1995. december 18.) az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 

11A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete 

(1995. december 18.) az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek 

védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.). 

12A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete 

(1996. november 11.) az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 

és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 

védelmében a Bizottság által végzett 

helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 

(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.). 

12A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete 

(1996. november 11.) az Európai 

Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 

és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 

védelmében a Bizottság által végzett 

helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 

(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.). 

13Az Európai Parlament és a Tanács 

883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 

szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 

Hivatal (OLAF) által lefolytatott 

vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 

1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 

2013.9.18., 1. o.). Tevékenységalapú 

irányítás: 

13Az Európai Parlament és a Tanács 

883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. 

szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni 

Hivatal (OLAF) által lefolytatott 

vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 

1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 

2013.9.18., 1. o.). Tevékenységalapú 

irányítás: 
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