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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Komisijos pasiūlyme numatyta Moldovai skirti 100 mln. EUR paramą: 60 mln. EUR 

paskolomis ir 40 mln. EUR dotacijomis. ES taip pat teikia kitokią finansinę paramą, t. y. 

paramą biudžetui, kuri 2016 m. gruodžio mėn. vėl buvo atnaujinta (suteikta 45,3 mln. EUR), 

remiantis susitarimu su Tarptautiniu valiutos fondu.  

 

Paskutinė ES makrofinansinė parama Moldovai (90 mln. EUR) buvo suteikta dotacijomis 

2010–2012 m. Kiti makrofinansinės paramos gavėjai šiuo metu yra Armėnija, Gruzija, 

Jordanija, Kirgizijos Respublika, Libanas, Tunisas ir Ukraina. 

 

Atsižvelgdama į sudėtingą Moldovos ekonominę padėtį ir būsimus parlamento rinkimus 

Moldovoje (2018 m. lapkričio mėn.), ES turėtų būti suinteresuota remti dabartinės Moldovos 

vyriausybės reformų programą ir suteikti makrofinansinę paramą pasiūlytu laikotarpiu (2017–

2018 m.). Su makrofinansine parama susijusios sąlygos taip pat yra naudinga paskata vykdyti 

šias reformas, visų pirma atsižvelgiant į poreikį stiprinti principą „parama pagal pažangą“, kai 

ES teikia pagalbą kaimyninėmis šalimis partnerėmis (tą poreikį rodo naujausi įvykiai 

Moldovoje). Iš tiesų, EK ir EIVT 2017 m. kovo mėn. asociacijos įgyvendinimo ataskaitoje dėl 

Moldovos pabrėžiama, kad neseniai padaryta tam tikra pažanga parengiant kelias reformas, 

kurių tikslas, be kita ko, – atkurti teismų nepriklausomybę ir kovoti su korupcija. Vis dėlto 

reikalingos tolesnės reformos, kuriomis būtų gerinama teisinės valstybės padėtis ir verslo 

aplinka – šias sritis vis dar veikia joms būdinga korupcija ir nenuosekliai kuriama politika; 

taip pat norint pasiekti Moldovos gyventojams juntamų rezultatų reikalingos tvirtos 

įgyvendinimo priemonės. 

 

2014 m. buvo atskleistas bankinio sukčiavimo atvejis: Moldovos vadovai, įskaitant buvusį 

Ministrą Pirmininką V. Filatą, yra kaltinami pasisavinę 1 mlrd. EUR (17 proc. tų metų BVP) 

iš trijų bankų („Banca de Economii“, „Unibank“ ir „Banca Sociala“). Tai reiškia, kad gali 

būti, jog dalis ES lėšų (2007–2013 m. – 561 mln. EUR) nepadarė numatyto poveikio. Gali 

būti, kad dabar ES turi paremti Moldovą, kad būtų galima kompensuoti dėl šio sukčiavimo 

patirtus nuostolius. Be to, dėl šio sukčiavimo labai sumažėjo Moldovos piliečių pasitikėjimas 

Europos Sąjunga. 

 

Taigi Užsienio reikalų komiteto pasiūlytuose pakeitimuose visų pirma siekiama, kad būtų: 

 

1. atkreiptas dėmesys į stiprintinus kai kuriuos pagrindinius demokratijos principus (teismų 

nepriklausomumą, žiniasklaidos laisvę, nepriklausomumą ir pliuralizmą), sugriežtintos 

nuostatos dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu (veiksmingas šių priemonių įgyvendinimas) ir 

nustatytos su šiomis nuostatomis susietos aiškesnės sąlygos, numatant aiškius kriterijus, 

ataskaitų teikimą Europos Parlamentui ir išmokų sustabdymą, jei nedaroma pažangos; 

 

2. užtikrintas pakankamas Europos Parlamento dalyvavimas, visų pirma rengiant pamatinį 

susitarimo memorandumą, kuriame bus išsamiai išdėstytos makrofinansinės paramos teikimo 

sąlygos.  

PAKEITIMAI 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/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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Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos 

pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) 2016 m. pradžioje suformavusios 

naują vyriausybę ir paskyrusios naują 

Centrinio banko valdytoją valdžios 

institucijos įrodė, kad pasiryžusios su nauju 

užmoju daryti pažangą įgyvendinant 

reikalingas politines reformas ir spręsti 

finansų sektoriuje bei viešųjų finansų 

administravimo srityje kylančias šalies 

valdymo problemas; 

(3) 2016 m. pradžioje suformavusios 

naują vyriausybę ir paskyrusios naują 

Centrinio banko valdytoją valdžios 

institucijos įrodė, kad yra pasiryžusios su 

nauju užmoju daryti pažangą įgyvendinant 

reikalingas politines reformas ir spręsti 

finansų sektoriuje bei viešųjų finansų 

administravimo srityje kylančias šalies 

valdymo problemas ir siekdamos šių tikslų 

ėmėsi reikšmingų veiksmų; 

 

Pakeitimas   2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

11 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) Sąjungos makrofinansine parama 

turėtų būti siekiama padėti Moldovai 

atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir 

tokiu būdu remti jos ekonominį ir socialinį 

vystymąsi; 

(11) Sąjungos makrofinansine parama 

turėtų būti siekiama padėti Moldovai 

atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir 

tokiu būdu remti jos ekonominį ir socialinį 

vystymąsi, ypač su ekonomikos valdymu 

ir teismų nepriklausomumu susijusiose 

srityse; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) Sąjungos makrofinansinė parama 

turėtų padėti Moldovai vykdyti 

įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga 

(17) Sąjungos makrofinansinė parama 

turėtų padėti Moldovai vykdyti 

įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga 
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vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės 

valstybės, gero valdymo, žmogaus teisių 

paisymo, darnaus vystymosi, skurdo 

mažinimo ir atviros, taisyklėmis 

grindžiamos ir sąžiningos prekybos 

principus; 

vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės 

valstybės, gero valdymo – įskaitant 

atskaitingą, skaidrų ir nepolitinį viešąjį 

administravimą, nepriklausomas 

teismines institucijas, nešališkas ir 

veiksmingas teisėsaugos įstaigas – 

žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 

paisymo, taip pat laisvos, nepriklausomos 

ir pliuralistinės žiniasklaidos, socialinės 

rinkos ekonomikos, darnaus vystymosi, 

skurdo mažinimo ir atviros, taisyklėmis 

grindžiamos ir sąžiningos prekybos 

principus; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

18 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

turėtų būti ta, kad Moldova paisytų 

veiksmingų demokratinių mechanizmų, 

įskaitant daugiapartinę parlamentinę 

sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir 

gerbtų žmogaus teises. Be to, konkretūs 

Sąjungos makrofinansinės paramos tikslai 

turėtų būti didinti Moldovos viešųjų 

finansų valdymo sistemų veiksmingumą, 

skaidrumą ir atskaitomybę ir skatinti 

vykdyti struktūrines reformas, skirtas 

tvariam ir integraciniam augimui, darbo 

vietų kūrimui ir fiskaliniam 

konsolidavimui remti. Komisija ir Europos 

išorės veiksmų tarnyba turėtų reguliariai 

stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos 

ir kaip siekiama tų tikslų; 

 

 

 

 

(18) išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

turėtų būti ta, kad Moldova visapusiškai 

paisytų veiksmingų demokratinių 

mechanizmų, įskaitant daugiapartinę 

parlamentinę sistemą ir griežtą valdžių 

padalijimą, užtikrintų teisinę valstybę, 

įskaitant teisminių institucijų 

nepriklausomumą, užtikrintų pagarbą 

žmogaus teisėms, remtų laisvą, 

nepriklausomą ir pliuralistinę 

žiniasklaidą ir vykdytų veiksmingą kovą 

su korupcija, oligarchų įtaka ir pinigų 

plovimu, taip pat vykdytų išsamų ir į 

rezultatus orientuotą bankinio sukčiavimo 

tyrimą. Be to, konkretūs Sąjungos 

makrofinansinės paramos tikslai turėtų būti 

didinti Moldovos viešųjų finansų valdymo 

sistemų veiksmingumą, skaidrumą ir 

atskaitomybę, finansų ir bankų sektoriaus 

valdymą ir priežiūrą ir skatinti vykdyti 

veiksmingas struktūrines reformas, skirtas 

tvariam ir integraciniam augimui, darbo 

vietų kūrimui ir fiskaliniam 
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konsolidavimui remti. Komisija ir Europos 

išorės veiksmų tarnyba turėtų reguliariai 

stebėti, kaip vykdoma išankstinė sąlyga ir 

kaip siekiama tų tikslų;  

 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

18 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (18a) Prieš tai, kai bus išmokėta kokia 

nors paramos dalis, Komisija ir Europos 

išorės veiksmų tarnyba turėtų remdamosi 

aiškiai nustatytais kriterijais, griežtai ir 

išmatuojamai pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 

minėtos išankstinės sąlygos ir pasiektos 

apčiuopiamos pažangos, padarytos 

siekiant minėtų tikslų, lygmens. Reikia 

visapusiškai įgyvendinti paramos 

išmokėjimo sąlygas, kad būtų sustiprintas 

paskatomis grindžiamas lėšų 

paskirstymas. Tuo atveju, jei pažanga, 

padaryta siekiant tikslų, nustatytų 2016 m. 

vasario 15 d. Tarybos išvadose dėl 

Moldovos, ES ir Moldovos asociacijos 

darbotvarkėje ir susitarimo 

memorandume, būtų nepakankama, 

turėtų būti nedelsiant sustabdytas išmokų 

mokėjimas; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

19 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(19) siekdama užtikrinti, kad su 

Sąjungos makrofinansine parama susiję 

finansiniai jos interesai būtų apsaugoti 

veiksmingai, Moldova turėtų imtis 

(19) siekdama užtikrinti, kad su 

Sąjungos makrofinansine parama susiję 

finansiniai Sąjungos interesai būtų 

apsaugoti veiksmingai, Moldova turėtų 
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tinkamų priemonių, susijusių su 

sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia 

parama siejamų pažeidimų prevencija ir 

kova su jais. Be to, turėtų būti parengtos 

nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų 

patikrinimus, o Audito Rūmai – auditus; 

visapusiškai įgyvendinti tinkamas 

priemones, susijusias su sukčiavimo, 

korupcijos ir kitų su šia parama siejamų 

pažeidimų prevencija ir kova su jais. Be to, 

turėtų būti parengtos nuostatos, pagal 

kurias Komisija atliktų patikrinimus, o 

Audito Rūmai – auditus; Moldova turėtų 

reguliariai pranešti Komisijai apie 

Sąjungos makrofinansinės paramos 

įgyvendinimą, taikydama visišką 

informacijos atskleidimą ir griežtai 

laikydamasi Sąjungos finansinių 

taisyklių, taip pat apie reformas, 

susijusias su Sąjungos makrofinansine 

parama; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

22 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) Sąjungos makrofinansinę paramą 

turėtų administruoti Komisija. Siekdama 

užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir 

Taryba galėtų stebėti, kaip įgyvendinamas 

šis sprendimas, Komisija turėtų juos 

reguliariai informuoti apie su parama 

susijusius pokyčius ir pateikti jiems 

atitinkamus dokumentus; 

(22) Sąjungos makrofinansinę paramą 

turėtų administruoti Komisija. Siekdama 

užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir 

Taryba galėtų stebėti, kaip įgyvendinamas 

šis sprendimas, Komisija turėtų juos 

reguliariai informuoti apie su parama 

susijusius pokyčius ir pateikti jiems 

atitinkamus dokumentus, įskaitant 

susitarimo memorandumo projektą; 

 

Pakeitimas   8 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) Sąjungos makrofinansinė parama 

turėtų būti teikiama atsižvelgiant į 

ekonominės politikos sąlygas, kurios turi 

būti nustatytos susitarimo memorandume. 

Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo 

sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų 

(24) Sąjungos makrofinansinė parama 

turėtų būti teikiama atsižvelgiant į politines 

ir ekonominės politikos sąlygas, nustatytas 

laikantis ES ir Moldovos asociacijos 

susitarimo 1–4 straipsnių, kurios turi būti 

nustatytos susitarimo memorandume. 
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būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų 

derėtis su Moldovos valdžios 

institucijomis, prižiūrint valstybių narių 

atstovų komitetui, kaip numatyta 

Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą 

reglamentą patariamoji procedūra paprastai 

turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus 

tuos, kurie numatyti tame reglamente. 

Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, 

kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, 

poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms 

operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo 

procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos 

makrofinansinės paramos Moldovai sumą, 

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma 

priimant susitarimo memorandumą, 

mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar 

nutraukiant jos teikimą, 

Šioms sąlygoms turėtų būti tiksliai 

nustatyti jų įgyvendinimo terminai. 

Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo 

sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų 

būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų 

įgyvendinimo derėtis su Moldovos 

valdžios institucijomis, prižiūrint valstybių 

narių atstovų komitetui, kaip numatyta 

Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą 

reglamentą patariamoji procedūra paprastai 

turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus 

tuos, kurie numatyti tame reglamente. 

Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, 

kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, 

poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms 

operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo 

procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos 

makrofinansinės paramos Moldovai sumą, 

nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma 

priimant susitarimo memorandumą, 

mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar 

nutraukiant jos teikimą, 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija reguliariai informuoja Europos 

Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, 

susijusius su Sąjungos makrofinansine 

parama, įskaitant jos išmokas, ir laiku toms 

institucijoms pateikia atitinkamus 

dokumentus. 

Komisija reguliariai informuoja Europos 

Parlamentą ir Tarybą apie pokyčius, 

susijusius su Sąjungos makrofinansine 

parama, įskaitant jos išmokas, ir laiku toms 

institucijoms pateikia atitinkamus 

dokumentus, įskaitant susitarimo 

memorandumo projektą. 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 

1. Išankstinė Sąjungos 

makrofinansinės paramos teikimo sąlyga 
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turėtų būti ta, kad Moldova paisytų 

veiksmingų demokratinių mechanizmų, 

įskaitant daugiapartinę parlamentinę 

sistemą, užtikrintų teisinę valstybę ir 

gerbtų žmogaus teises. 

turėtų būti ta, kad Moldova paisytų 

veiksmingų demokratinių mechanizmų, 

įskaitant daugiapartinę parlamentinę 

sistemą ir griežtą valdžių padalijimą, 

užtikrintų teisinę valstybę ir gerbtų 

žmogaus teises. Ši išankstinė sąlyga turėtų 

užtikrinti, kad būtų tvirtai įsipareigojama 

ir patvirtinamos konkrečios priemonės 

siekiant stiprinti gerą valdymą, 

depolitizuoti asmenų skyrimą į pareigas 

viešojo administravimo institucijose, 

kovoti su korupcija, stiprinti teismų 

nepriklausomumą, vykdyti išsamų ir į 

rezultatus orientuotą bankinio sukčiavimo 

tyrimą, užtikrinti, kad būtų sukurtos 

sąlygos pliuralistinei ir laisvai 

žiniasklaidai, skatinančios laisvą ir 

sąžiningą politinę konkurenciją.  

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija ir Europos išorės veiksmų 

tarnyba stebi, kaip šios išankstinės sąlygos 

laikomasi visu Sąjungos makrofinansinės 

paramos teikimo laikotarpiu. 

2. Komisija ir Europos išorės veiksmų 

tarnyba stebi, kaip šio straipsnio 1 dalyje 

nustatytos išankstinės sąlygos laikomasi 

visu Sąjungos makrofinansinės paramos 

teikimo laikotarpiu. Prieš tai, kai bus 

išmokėta kokia nors paramos dalis, 

minėtos institucijos pateikia Europos 

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 

minėtos išankstinės sąlygos įvykdymo 

masto remiantis aiškiai nustatytais 

kriterijais. Jei pažanga, padaryta siekiant 

tikslų, nustatytų 2016 m. vasario 15 d. 

Tarybos išvadose dėl Moldovos, ES ir 

Moldovos asociacijos darbotvarkėje ir 

susitarimo memorandume būtų 

nepakankama, turi būti nedelsiant 

sustabdytas išmokų mokėjimas. 

 

Pakeitimas   12 
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Pasiūlymas dėl sprendimo 

3 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros 

Komisija susitaria su Moldovos valdžios 

institucijomis dėl norint gauti Sąjungos 

makrofinansinę paramą vykdytinų aiškiai 

apibrėžtų ekonominės politikos ir 

finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio 

skiriant struktūrinėms reformoms ir 

patikimiems viešiesiems finansams, kurios 

turi būti nustatytos susitarimo 

memorandume (toliau – susitarimo 

memorandumas), į kurį įtraukiamas tų 

sąlygų įvykdymo tvarkaraštis. Susitarimo 

memorandume nustatytos ekonominės 

politikos ir finansinės sąlygos derinamos su 

1 straipsnio 3 dalyje nurodytais 

susitarimais ar susitarimų memorandumais, 

įskaitant makroekonominio koregavimo ir 

struktūrinių reformų programas, kurias 

Moldova įgyvendina remiant TVF. 

1. Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros 

Komisija susitaria su Moldovos valdžios 

institucijomis dėl norint gauti Sąjungos 

makrofinansinę paramą vykdytinų aiškiai 

apibrėžtų ekonominės politikos ir 

finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio 

skiriant struktūrinėms reformoms ir 

patikimiems viešiesiems finansams, taip 

pat dėl sąlygų, susijusių su demokratija ir 

teisine valstybe (pvz., kovos su korupcija 

ir teismų nepriklausomumo stiprinimo 

priemonių), kurios turi būti nustatytos 

susitarimo memorandume (toliau – 

susitarimo memorandumas), į kurį 

įtraukiamas tų sąlygų įvykdymo 

tvarkaraštis ir aiškios gairės. Susitarimo 

memorandume nustatytos ekonominės 

politikos ir finansinės sąlygos derinamos su 

1 straipsnio 3 dalyje nurodytais 

susitarimais ar susitarimų memorandumais, 

įskaitant makroekonominio koregavimo ir 

struktūrinių reformų programas, kurias 

Moldova įgyvendina remiant TVF. 

 

Pakeitimas   13 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

3 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 1 dalyje nurodytomis sąlygomis 

visų pirma siekiama didinti Moldovos 

viešųjų finansų valdymo sistemų 

veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, 

be kita ko, naudojant Sąjungos 

makrofinansinę paramą. Rengiant politikos 

priemones deramai atsižvelgiama ir į 

pažangą, daromą abiem pusėms atveriant 

rinką, plėtojant taisyklėmis grindžiamą 

sąžiningą prekybą ir įgyvendinant kitus 

Sąjungos išorės politikos prioritetus. 

2. 1 dalyje nurodytomis sąlygomis 

visų pirma siekiama didinti Moldovos 

viešųjų finansų valdymo sistemų 

veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, 

be kita ko, naudojant Sąjungos 

makrofinansinę paramą. Rengiant politikos 

priemones deramai atsižvelgiama ir į 

pažangą, daromą abiem pusėms atveriant 

rinką, plėtojant taisyklėmis grindžiamą 

sąžiningą prekybą ir įgyvendinant kitus 

Sąjungos išorės politikos prioritetus, 
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Komisija reguliariai stebi pažangą, daromą 

siekiant tų tikslų. 
įskaitant žmogaus teisių ir demokratijos 

principų, pvz., žiniasklaidos laisvės, 

paisymą, visų valstybės institucijų 

depolitizavimą ir laisvos bei sąžiningos 

aplinkos, kurioje būtų sudarytos sąlygos 

politinei konkurencijai, skatinimą. 

Komisija reguliariai stebi pažangą, daromą 

siekiant tų tikslų. 

 

Pakeitimas   14 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

3 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija reguliariai tikrina, ar 

toliau laikomasi 4 straipsnio 3 dalyje 

nurodytų sąlygų, įskaitant, be kita ko, tai, 

ar Moldovos ekonominė politika atitinka 

Sąjungos makrofinansinės paramos tikslus. 

Tai darydama Komisija glaudžiai 

koordinuoja veiksmus su TVF ir Pasaulio 

banku, o prireikus – su Europos 

Parlamentu ir Taryba. 

4. Komisija reguliariai tikrina, ar 

toliau laikomasi 4 straipsnio 3 dalyje 

nurodytų sąlygų, įskaitant, be kita ko, tai, 

ar Moldovos ekonominė politika atitinka 

Sąjungos makrofinansinės paramos tikslus. 

Tai darydama Komisija glaudžiai 

koordinuoja veiksmus su TVF ir Pasaulio 

banku, taip pat su Europos Parlamentu ir 

Taryba. 

 

Pakeitimas   15 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) sėkmingas susitarimo 

memorandume sutartų ekonominės 

politikos ir finansinių sąlygų vykdymas. 

c) susitarimo memorandume sutartų 

politinių, ekonominės politikos ir 

finansinių sąlygų įvykdymas, įvertintas 

naudojant išmatuojamus kriterijus. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

6 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) užtikrinama Sąjungos finansinių b) užtikrinama Sąjungos finansinių 
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interesų apsauga, visų pirma numatant 

konkrečias priemones, skirtas sukčiavimo, 

korupcijos ir kitų pažeidimų, darančių 

poveikį Sąjungos makrofinansinei paramai, 

prevencijai ir kovai su jais, pagal Tarybos 

reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/9511, 

Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 2185/9612 ir Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 

Nr. 883/201313; 

interesų apsauga, visų pirma visapusiškai 

įgyvendinant konkrečias priemones, skirtas 

sukčiavimo, korupcijos ir kitų pažeidimų, 

darančių poveikį Sąjungos makrofinansinei 

paramai, prevencijai ir kovai su jais, pagal 

Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 

Nr. 2988/9511, Tarybos reglamentą (EB, 

Euratomas) Nr. 2185/9612 ir Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 883/201313; 

__________________ __________________ 

11 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 

reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 

apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1). 

11 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 

reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 

apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1). 

12 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 

reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2185/96 

dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 

inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 

Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 

sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 

1996 11 15, p. 2). 

12 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 

reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2185/96 

dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 

inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 

Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 

sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 

1996 11 15, p. 2). 

13 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 

Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 

kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 

atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 

Tarybos reglamentas (Euratomas) 

Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1). 

13 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 

Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 

kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 

atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 

Tarybos reglamentas (Euratomas) 

Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1). 
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