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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Komisia navrhuje poskytnúť Moldavsku 100 mil. EUR vo forme úverov (60 mil. EUR) a 

grantov (40 mil. EUR). EÚ poskytuje aj ďalšiu finančnú pomoc prostredníctvom rozpočtovej 

podpory obnovenej v decembri 2016 (poskytnutých bolo 45,3 mil. EUR) na základe dohody s 

MMF.  

 

Naposledy poskytla EÚ Moldavskej republike makrofinančnú pomoc vo výške 90 mil. EUR v 

grantoch v období 2010 – 2012. Ďalšími príjemcami makrofinančnej pomoci sú v súčasnosti 

Arménsko, Gruzínsko, Jordánsko, Kirgizská republika, Libanon, Tunisko a Ukrajina. 

 

Vzhľadom na zložitú hospodársku situáciu v Moldavsku a nadchádzajúce parlamentné voľby, 

ktoré sa uskutočnia v novembri 2018, je v záujme EÚ podporiť reformný program súčasnej 

moldavskej vlády poskytnutím makrofinančnej pomoci v navrhovanom časovom rámci (2017 

– 2018). Podmienky, na základe ktorých sa makrofinančná pomoc poskytuje, sú aj vhodným 

nástrojom na presadenie týchto reforiem, najmä v súvislosti s tým, že vzhľadom na najnovší 

vývoj v Moldavsku je potrebné posilniť zásadu „viac za viac“, pokiaľ ide o pomoc EÚ 

poskytovanú susedným partnerským krajinám. V implementačnej správe o pridružení 

Moldavskej republiky EK/ESVČ z marca 2017 sa skutočne poukazuje na určitý pokrok 

dosiahnutý prijatím viacerých reforiem zameraných okrem iného na obnovenie nezávislosti 

súdnictva a boj proti korupcii. Je však potrebné ďalšie reformné úsilie na zlepšenie 

dodržiavania zásad právneho štátu a podnikateľského prostredia, ktoré je stále poznačené 

rozšírenou korupciou, ako aj nekonzistentnou tvorbou politiky, a na dosiahnutie hmatateľných 

výsledkov pre obyvateľov Moldavska sú potrebné dôrazné vykonávacie opatrenia.  

 

Bankový podvod odhalený v roku 2014, v súvislosti s ktorým sú vedúci predstavitelia 

Moldavska vrátane bývalého predsedu vlády Filata obvinení z toho, že si z troch bánk 

(Savings Bank, Unibank a Banca Sociala) prisvojili sumu 1 mld. EUR (17 % HDP v roku 

2014), znamená, že časť finančných prostriedkov EÚ (561 mil. EUR počas obdobia 2007 – 

2013) zrejme nemala zamýšľaný dosah. Možným dôsledkom je zrejme aj to, že EÚ teraz musí 

podporiť Moldavsko s cieľom odškodniť straty spôsobené týmto podvodom. Podvod navyše 

prispel k výraznému zníženiu dôvery obyvateľov Moldavska v EÚ. 

 

Cieľom pozmeňujúcich návrhov Výboru pre zahraničné veci je preto: 

 

1. poukázať na niektoré kľúčové demokratické zásady, ktoré by sa mali posilniť (t. j.: 

nezávislosť súdnictva; slobodné, nezávislé a pluralitné médiá), a sprísniť predpisy týkajúce sa 

boja proti korupcii a podvodom (t. j.: účinne vykonávať tieto opatrenia), pričom konkrétnejšie 

podmienky sa týkajú: jednoznačných kritérií, podávania správ Európskemu parlamentu, 

pozastavenia platieb v prípade, ak sa nedosiahne žiaden pokrok; 

 

2. zabezpečiť náležité zapojenie EP, najmä do prípravy kľúčového memoranda o porozumení, 

ktoré bude obsahovať podrobnosti o podmienenosti vyplácania makrofinančnej pomoci. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod aby ako gestorský výbor 

vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1484235140640&uri=CELEX%3A32010D0938
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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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Začiatkom roka 2016, keď bola 

vymenovaná nová vláda a nový guvernér 

centrálnej banky, moldavské orgány dali 

najavo opätovné odhodlanie pokročiť s 

potrebnými politickými reformami a riešiť 

problémy krajiny v oblasti správy 

finančného sektora a v oblasti riadenia 

verejných financií. 

(3)  Začiatkom roka 2016, keď bola 

vymenovaná nová vláda a nový guvernér 

centrálnej banky, moldavské orgány dali 

najavo opätovné odhodlanie pokročiť s 

potrebnými politickými reformami a riešiť 

problémy krajiny v oblasti správy 

finančného sektora a v oblasti riadenia 

verejných financií a prijali v tejto 

súvislosti dôležité kroky. 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Makrofinančná pomoc Únie by 

mala byť zameraná na podporu obnovy 

udržateľnej vonkajšej finančnej situácie 

Moldavska a zároveň aj na podporu jeho 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

(11) Makrofinančná pomoc Únie by 

mala byť zameraná na podporu obnovy 

udržateľnej vonkajšej finančnej situácie 

Moldavska a zároveň aj na podporu jeho 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a to 

predovšetkým v oblastiach spojených so 

správou hospodárskych záležitostí a 

nezávislosťou súdnictva. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Makrofinančnou pomocou Únie by 

sa mal podporiť záväzok Moldavska voči 

hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s 

Úniou, vrátane hodnôt, ako je demokracia, 

právny štát, dobrá správa vecí verejných, 

(17) Makrofinančnou pomocou Únie by 

sa mal podporiť záväzok Moldavska voči 

hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s 

Úniou, ako je demokracia, právny štát, 

dobrá správa vecí verejných vrátane 
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dodržiavanie ľudských práv, udržateľný 

rozvoj a znižovanie chudoby, ako aj jeho 

záväzok dodržiavať zásady otvoreného a 

spravodlivého obchodu založeného na 

pravidlách. 

zodpovednej, transparentnej a 

odpolitizovanej verejnej správy, 

nezávislého súdnictva, nestranných a 

účinných orgánov presadzovania práva, 

dodržiavanie ľudských práv a základných 

slobôd, ako aj slobodné, nezávislé a 

pluralitné médiá, sociálne trhové 

hospodárstvo, udržateľný rozvoj a 

znižovanie chudoby, ako aj jeho záväzok 

dodržiavať zásady otvoreného a 

spravodlivého obchodu založeného na 

pravidlách. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 18 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie by malo byť 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov vrátane pluralitného 

parlamentného systému a zásad právneho 

štátu a dodržiavanie ľudských práv zo 

strany Moldavska. Špecifickými cieľmi 

makrofinančnej pomoci Únie by okrem 

toho malo byť zvýšenie efektívnosti, 

transparentnosti a zodpovednosti systémov 

riadenia verejných financií, správy a 

dohľadu vo finančnom sektore Moldavska 

a presadzovanie štrukturálnych reforiem 

zameraných na podporu udržateľného a 

inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných 

miest a fiškálnej konsolidácie. Plnenie 

podmienok, ako aj dosahovanie uvedených 

cieľov by mala pravidelne monitorovať 

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu 

činnosť. 

 

 

 

(18) Podmienkou poskytnutia 

makrofinančnej pomoci Únie by malo byť 

úplné rešpektovanie účinných 

demokratických mechanizmov vrátane 

pluralitného parlamentného systému a 

prísneho oddelenia mocí, zásad právneho 

štátu vrátane nezávislosti súdnictva a 

dodržiavanie ľudských práv, podpora 

slobodných, nezávislých a pluralitných 

médií, a zabezpečenie účinného boja proti 

korupcii, vplyvu oligarchov a praniu 

špinavých peňazí, ako aj dôkladné a na 

výsledky zamerané vyšetrenie tzv. 

bankového podvodu zo strany Moldavska. 

Špecifickými cieľmi makrofinančnej 

pomoci Únie by okrem toho malo byť 

zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a 

zodpovednosti systémov riadenia 

verejných financií, správy a dohľadu vo 

finančnom a bankovom sektore Moldavska 

a presadzovanie účinných štrukturálnych 

reforiem zameraných na podporu 

udržateľného a inkluzívneho rastu, 

vytvárania pracovných miest a fiškálnej 



 

PE599.716v02-00 6/14 AD\1121878SK.docx 

SK 

 

 

 

 

 

 

konsolidácie. Plnenie tejto podmienky, ako 

aj dosahovanie týchto cieľov by mali 

pravidelne monitorovať Komisia 

a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 18 a.  Pred vyplatením každej splátky by 

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu 

činnosť mali podať správu Európskemu 

parlamentu a Rade o tom, do akej miery je 

táto podmienka splnená, ako aj o 

dosiahnutí konkrétneho pokroku v plnení 

týchto cieľov podľa jasne vymedzených 

kritérií, a to prísnym a merateľným 

spôsobom. V plnej miere by sa mala 

uplatňovať podmienenosť vyplácania s 

cieľom posilniť prideľovanie finančných 

prostriedkov na základe stimulov. V 

prípade nedostatočného pokroku pri 

plnení cieľov stanovených v záveroch 

Rady o Moldavsku z 15. februára 2016, v 

programe pridruženia medzi EÚ a 

Moldavskom a v memorande o 

porozumení by vyplácanie splátok malo 

byť s okamžitou platnosťou pozastavené. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 19 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) S cieľom zaistiť účinnú ochranu 

finančných záujmov Únie v súvislosti s 

makrofinančnou pomocou Únie by malo 

(19) S cieľom zaistiť účinnú ochranu 

finančných záujmov Únie v súvislosti s 

makrofinančnou pomocou Únie by malo 
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Moldavsko prijať vhodné opatrenia 

týkajúce sa predchádzania a boja proti 

podvodom, korupcii a všetkým ďalším 

nezrovnalostiam súvisiacim s touto 

pomocou. Okrem toho by sa malo stanoviť, 

že Komisia bude vykonávať kontroly a 

Dvor audítorov bude vykonávať audity. 

Moldavsko v plnej miere zaviesť vhodné 

opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja 

proti podvodom, korupcii a všetkým 

ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto 

pomocou. Okrem toho by sa malo stanoviť, 

že Komisia bude vykonávať kontroly a 

Dvor audítorov bude vykonávať audity. 

Moldavsko by malo pravidelne 

informovať Komisiu o vykonávaní 

makrofinančnej pomoci Únie na základe 

úplného zverejňovania a prísneho 

dodržiavania finančných predpisov Únie, 

ako aj o reformách súvisiacich s 

makrofinančnou pomocou Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Makrofinančnú pomoc Únie by 

mala riadiť Komisia. S cieľom zabezpečiť, 

aby Európsky parlament a Rada mohli 

sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, 

Komisia by ich mala pravidelne 

informovať o vývoji v súvislosti s 

pomocou a poskytovať im príslušné 

dokumenty. 

(22) Makrofinančnú pomoc Únie by 

mala riadiť Komisia. S cieľom zabezpečiť, 

aby Európsky parlament a Rada mohli 

sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, 

Komisia by ich mala pravidelne 

informovať o vývoji v súvislosti s 

pomocou a poskytovať im príslušné 

dokumenty vrátane návrhu memoranda o 

porozumení. 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Na makrofinančnú pomoc Únie by 

sa mali vzťahovať podmienky v oblasti 

hospodárskej politiky, ktoré sa majú 

stanoviť v memorande o porozumení. S 

cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 

vykonávania a na účely efektívnosti by 

mala byť Komisia splnomocnená rokovať 

(24) Na makrofinančnú pomoc Únie by 

sa mali vzťahovať politické podmienky a 

podmienky v oblasti hospodárskej politiky 

v súlade s článkami 1 až 4 dohody o 

pridružení medzi EÚ a Moldavskom, ktoré 

sa majú stanoviť v memorande o 

porozumení. Tieto podmienky by mali byť 
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o týchto podmienkach s moldavskými 

orgánmi pod dohľadom výboru zástupcov 

členských štátov v súlade s nariadením 

(EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného 

nariadenia by sa mal konzultačný postup 

vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých 

prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v 

uvedenom nariadení. Vzhľadom na 

potenciálne významný vplyv pomoci 

presahujúcej 90 miliónov EUR je vhodné, 

aby sa na operácie presahujúce túto 

prahovú hodnotu uplatnil postup 

preskúmania. Vzhľadom na výšku 

makrofinančnej pomoci Únie Moldavsku 

by sa mal na prijatie memoranda o 

porozumení a na akékoľvek zníženie, 

pozastavenie alebo zrušenie pomoci 

uplatniť postup preskúmania, 

doplnené o dobre vymedzené 

harmonogramy plnenia. S cieľom 

zabezpečiť jednotné podmienky 

vykonávania a na účely efektívnosti by 

mala byť Komisia splnomocnená rokovať 

o týchto podmienkach vykonávania s 

moldavskými orgánmi pod dohľadom 

výboru zástupcov členských štátov v 

súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. 

Podľa uvedeného nariadenia by sa mal 

konzultačný postup vo všeobecnosti 

uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem 

tých, ktoré sú stanovené v uvedenom 

nariadení. Vzhľadom na potenciálne 

významný vplyv pomoci presahujúcej 90 

miliónov EUR je vhodné, aby sa na 

operácie presahujúce túto prahovú hodnotu 

uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na 

výšku makrofinančnej pomoci Únie 

Moldavsku by sa mal na prijatie 

memoranda o porozumení a na akékoľvek 

zníženie, pozastavenie alebo zrušenie 

pomoci uplatniť postup preskúmania, 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia pravidelne informuje Európsky 

parlament a Radu o vývoji v súvislosti s 

poskytovaním makrofinančnej pomoci 

Únie vrátane jej vyplácania a týmto 

inštitúciám včas poskytuje príslušné 

dokumenty. 

Komisia pravidelne informuje Európsky 

parlament a Radu o vývoji v súvislosti s 

poskytovaním makrofinančnej pomoci 

Únie vrátane jej vyplácania a týmto 

inštitúciám včas poskytuje príslušné 

dokumenty vrátane návrhu memoranda o 

porozumení. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Podmienkou poskytnutia 1. Podmienkou poskytnutia 
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makrofinančnej pomoci Únie je 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov vrátane pluralitného 

parlamentného systému a zásad právneho 

štátu a dodržiavanie ľudských práv zo 

strany Moldavska. 

makrofinančnej pomoci Únie je 

rešpektovanie účinných demokratických 

mechanizmov vrátane pluralitného 

parlamentného systému a prísneho 

oddelenia mocí, zásad právneho štátu 

a dodržiavanie ľudských práv zo strany 

Moldavska. Táto podmienka musí 

zahŕňať rozhodné úsilie a prijatie 

konkrétnych opatrení s cieľom posilniť 

dobrú správu vecí verejných, 

odpolitizovať menovanie zamestnancov 

verejnej správy, bojovať proti korupcii, 

posilniť nezávislosť súdnictva, zabezpečiť 

vyšetrovanie bankového podvodu 

orientované na výsledky a zaistiť 

prostredie, ktoré umožňuje existenciu 

pluralitných a slobodných médií a 

podnecuje slobodnú a spravodlivú 

politickú súťaž.  

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh rozhodnutia 

Článok 2 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia a Európska služba pre 

vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie tejto 

podmienky počas celého obdobia trvania 

makrofinančnej pomoci Únie. 

2. Komisia a Európska služba pre 

vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie 

podmienky stanovenej v odseku 1 tohto 

článku počas celého obdobia trvania 

makrofinančnej pomoci Únie. Pred 

uvoľnením každej splátky podajú 

Európskemu parlamentu a Rade správu o 

tom, do akej miery je táto podmienka 

splnená, a to podľa jasne vymedzených 

kritérií. V prípade nedostatočného 

pokroku pri plnení cieľov stanovených v 

záveroch Rady o Moldavsku z 15. 

februára 2016, v programe pridruženia 

medzi EÚ a Moldavskom a v memorande 

o porozumení sa vyplácanie splátok s 

okamžitou platnosťou pozastaví. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 
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Návrh rozhodnutia 

Článok 3 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia sa v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 

dohodne s moldavskými orgánmi na jasne 

vymedzených podmienkach v oblasti 

hospodárskej politiky a finančných 

podmienkach zameraných na štrukturálne 

reformy a zdravé verejné financie, ktorým 

makrofinančná pomoc Únie musí podliehať 

a ktoré sa stanovia v memorande o 

porozumení (ďalej len „memorandum o 

porozumení“) zahŕňajúcom časový rámec 

plnenia týchto podmienok. Podmienky v 

oblasti hospodárskej politiky a finančné 

podmienky stanovené v memorande o 

porozumení musia byť v súlade s 

dohodami alebo dohovormi uvedenými v 

článku 1 ods. 3 vrátane programov 

makroekonomických úprav a 

štrukturálnych reforiem, ktoré Moldavsko 

vykonáva s podporou MMF. 

1. Komisia sa v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 

dohodne s moldavskými orgánmi na jasne 

vymedzených podmienkach v oblasti 

hospodárskej politiky, finančných 

podmienkach zameraných na štrukturálne 

reformy a zdravé verejné financie, ktorým 

makrofinančná pomoc Únie musí 

podliehať, ako aj na podmienkach 

týkajúcich sa demokracie a právneho 

štátu, ako sú opatrenia na boj proti 

korupcii a posilnenie nezávislosti 

súdnictva, a ktoré sa stanovia v 

memorande o porozumení (ďalej len 

„memorandum o porozumení“) 

zahŕňajúcom časový rámec a jasné 

ukazovatele plnenia týchto podmienok. 

Podmienky v oblasti hospodárskej politiky 

a finančné podmienky stanovené v 

memorande o porozumení musia byť v 

súlade s dohodami alebo dohovormi 

uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane 

programov makroekonomických úprav a 

štrukturálnych reforiem, ktoré Moldavsko 

vykonáva s podporou MMF. 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Návrh rozhodnutia 

Článok 3 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Podmienky uvedené v odseku 1 sa 

zamerajú najmä na zvýšenie efektívnosti, 

transparentnosti a zodpovednosti systémov 

riadenia verejných financií v Moldavsku, a 

to aj pri využívaní makrofinančnej pomoci 

Únie. Pri navrhovaní politických opatrení 

sa riadne zohľadňuje aj pokrok dosiahnutý 

pri vzájomnom otváraní trhov, rozvoj 

spravodlivého obchodu založeného na 

pravidlách a ostatné priority v kontexte 

2. Podmienky uvedené v odseku 1 sa 

zamerajú najmä na zvýšenie efektívnosti, 

transparentnosti a zodpovednosti systémov 

riadenia verejných financií v Moldavsku, a 

to aj pri využívaní makrofinančnej pomoci 

Únie. Pri navrhovaní politických opatrení 

sa riadne zohľadňuje aj pokrok dosiahnutý 

pri vzájomnom otváraní trhov, rozvoj 

spravodlivého obchodu založeného na 

pravidlách a ostatné priority v kontexte 
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vonkajšej politiky Únie. Pokrok pri 

dosahovaní týchto cieľov Komisia 

pravidelne monitoruje. 

vonkajšej politiky Únie vrátane 

dodržiavania ľudských práv a 

demokratických zásad, ako sú sloboda 

médií, odpolitizovanie všetkých štátnych 

orgánov a podnecovanie slobodného a 

spravodlivého prostredia umožňujúceho 

politickú súťaž. Pokrok pri dosahovaní 

týchto cieľov Komisia pravidelne 

monitoruje. 

 

Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh rozhodnutia 

Článok 3 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia v pravidelných intervaloch 

overuje, či sa aj naďalej plnia podmienky 

stanovené v článku 4 ods. 3 a či je 

hospodárska politika Moldavska v súlade s 

cieľmi makrofinančnej pomoci Únie. 

Komisia pri tejto činnosti úzko 

spolupracuje s MMF a so Svetovou bankou 

a v prípade potreby s Európskym 

parlamentom a Radou. 

4. Komisia v pravidelných intervaloch 

overuje, či sa aj naďalej plnia podmienky 

stanovené v článku 4 ods. 3 a či je 

hospodárska politika Moldavska v súlade s 

cieľmi makrofinančnej pomoci Únie. 

Komisia pri tejto činnosti úzko 

spolupracuje s MMF a so Svetovou bankou 

a s Európskym parlamentom a Radou. 

 

Pozmeňujúci návrh   15 

Návrh rozhodnutia 

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) uspokojivé plnenie podmienok v 

oblasti hospodárskej politiky a finančných 

podmienok, ktoré sa dohodli v memorande 

o porozumení. 

c) plnenie politických podmienok, 

podmienok v oblasti hospodárskej politiky 

a finančných podmienok, ktoré sa dohodli 

v memorande o porozumení, a to na 

základe merateľných kritérií. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh rozhodnutia 

Článok 6 – odsek 3 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zabezpečiť ochranu finančných 

záujmov Únie, a to najmä zavedením 

konkrétnych opatrení v súvislosti s 

prevenciou a bojom proti podvodom, 

korupcii a iným nezrovnalostiam s 

dosahom na makrofinančnú pomoc Únie v 

súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 

2988/9511, nariadením Rady (ES, Euratom) 

č. 2185/9612 a nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 

883/201313; 

b) zabezpečiť ochranu finančných 

záujmov Únie, a to najmä úplným 

vykonávaním konkrétnych opatrení v 

súvislosti s prevenciou a bojom proti 

podvodom, korupcii a iným 

nezrovnalostiam s dosahom na 

makrofinančnú pomoc Únie v súlade s 

nariadením Rady (ES, Euratom) č. 

2988/9511, nariadením Rady (ES, Euratom) 

č. 2185/9612 a nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 

883/201313; 

__________________ __________________ 

11 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 

2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 

finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 

s. 1). 

11 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 

2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 

finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 

s. 1). 

12 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 

2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách 

a inšpekciách na mieste, vykonávaných 

Komisiou s cieľom ochrany finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev pred 

spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 

292, 15.11.1996, s. 2). 

12 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 

2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách 

a inšpekciách na mieste, vykonávaných 

Komisiou s cieľom ochrany finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev pred 

spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 

292, 15.11.1996, s. 2). 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 

septembra 2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných Európskym úradom pre boj 

proti podvodom (OLAF), ktorým sa 

zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 

Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 

248, 18.9.2013, s. 1). 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 

septembra 2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných Európskym úradom pre boj 

proti podvodom (OLAF), ktorým sa 

zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 

Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 

248, 18.9.2013, s. 1). 
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