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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog Komisije je, da se Moldaviji zagotovi 100 milijonov EUR v obliki posojil 

(60 milijonov EUR) in nepovratnih sredstev (40 milijonov EUR). EU zagotavlja tudi drugo 

finančno pomoč, in sicer prek proračunske podpore, ponovno vzpostavljene decembra 2016 

(dodeljenih 45,3 milijona EUR) po dogovoru z MDS.  

 

Zadnja makrofinančna pomoč EU Moldaviji je znašala 90 milijonov EUR v obliki 

nepovratnih sredstev v obdobju 2010–2012. Druge prejemnice makrofinančne pomoči so 

trenutno Armenija, Gruzija, Jordanija, Kirgiška republika, Libanon, Tunizija in Ukrajina. 

 

Glede na težke ekonomske razmere v Moldaviji in prihajajoče parlamentarne volitve, ki bodo 

v državi potekale novembra 2018, bi bilo v interesu EU, da podpre reformni program trenutne 

moldavijske vlade z dodelitvijo makrofinančne pomoči v predlaganem obdobju (2017–2018). 

Pogoji za makrofinančno pomoč so glede na nedavno dogajanje v Moldaviji tudi koristen 

vzvod za uveljavljanje teh reform, zlasti v okviru potrebe po krepitvi načela „več za več“ v 

zvezi s pomočjo EU sosednjim partnerskim državam. In res, poročilo o uresničevanju 

pridružitvenega načrta za Republiko Moldavijo poudarja, da je bil pred kratkim dosežen 

zmeren napredek s sprejetjem vrste reform, katerih cilj je med drugim povrniti neodvisnost 

sodstva in se spoprijeti s korupcijo. Vendar pa so potrebna nadaljnja prizadevanja za reforme, 

da bi utrdili načela pravne države, izboljšali poslovno okolje, ki je še vedno prežeto z 

vsesplošno korupcijo, in odpravili nedosledno oblikovanje politik. Potrebni so tudi odločni 

izvajalski ukrepi, s katerimi bi moldavskim prebivalcem zagotovili oprijemljive rezultate. 

 

Zaradi bančne goljufije, razkrite leta 2014, ko so bile moldavijske oblasti, vključno z 

nekdanjim predsednikom vlade Filatom, obtožene, da so si prilastile 1 milijardo EUR (17 % 

BDP tistega leta) iz treh bank (Savings Bank, Unibank in Banca Sociala), del sredstev EU 

(561 milijonov EUR v obdobju 2007–2013) morda ni imel načrtovanega učinka. Možna 

posledica je, da bo morala EU zdaj podpreti Moldavijo pri nadomeščanju izgub, ki jih je 

povzročila ta goljufija. Poleg tega zaradi goljufije Moldavijci bistveno manj zaupajo EU. 

 

Zato so spremembe, ki jih predlaga Odbor za zunanje zadeve, osredotočene na: 

 

1. poudarjanje nekaterih ključnih demokratičnih načel, ki bi jih bilo treba okrepiti (in sicer 

neodvisnost sodstva ter svobodni, neodvisni in pluralistični mediji), in okrepitev določb za boj 

proti korupciji in goljufijam (in sicer učinkovito izvajanje teh ukrepov) z bolj eksplicitno 

izraženimi pogoji, povezanimi z jasnimi merili, poročanjem Evropskemu parlamentu in 

prekinitvijo izplačevanja obrokov, če ni napredka; 

 

2. zagotavljanje zadostne vključenosti EP, zlasti v pripravo ključnega memoranduma o 

soglasju, ki bo vseboval podrobnosti o pogojih za izplačilo makrofinančne pomoči.  

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da 

upošteva naslednje predloge sprememb: 

https://eeas.europa.eu/delegations/moldova/18141/eu-resuming-budget-support-assistance-republic-moldova_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/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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Predlog spremembe  1 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Po imenovanju nove vlade in novega 

guvernerja centralne banke na začetku leta 

2016 so organi pokazali obnovljeno zavezo 

nadaljnjemu izvajanju potrebnih političnih 

reform ter reševanju izzivov v zvezi z 

upravljanjem v finančnem sektorju države 

in izzivov na področju upravljanja javnih 

financ. 

(3)  Po imenovanju nove vlade in novega 

guvernerja centralne banke na začetku leta 

2016 so organi pokazali obnovljeno zavezo 

nadaljnjemu izvajanju potrebnih političnih 

reform ter reševanju izzivov v zvezi z 

upravljanjem v finančnem sektorju države 

in izzivov na področju upravljanja javnih 

financ ter v zvezi s tem sprejeli pomembne 

ukrepe. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Makrofinančna pomoč Unije bi 

morala biti namenjena podpori ponovne 

vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem 

financiranju Moldavije, s čimer bi se 

podprl njen gospodarski in družbeni razvoj. 

(11) Makrofinančna pomoč Unije bi 

morala biti namenjena podpori ponovne 

vzpostavitve vzdržnega stanja v zunanjem 

financiranju Moldavije, s čimer bi se 

podprl njen gospodarski in družbeni razvoj, 

zlasti na področjih, povezanih z 

gospodarskim upravljanjem in 

neodvisnostjo sodstva. 

 

Predlog spremembe  3 

 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Makrofinančna pomoč Unije bi 

morala podpirati zavezanost Moldavije 

vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z 

demokracijo, pravno državo, dobrim 

upravljanjem, spoštovanjem človekovih 

(17) Makrofinančna pomoč Unije bi 

morala podpirati zavezanost Moldavije 

vrednotam, ki jih deli z Unijo, vključno z 

demokracijo, pravno državo, dobrim 

upravljanjem, odgovorno, pregledno in 
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pravic, trajnostnim razvojem in 

zmanjševanjem revščine, pa tudi njeno 

zavezanost načelom odprte in pravične 

trgovine, ki temelji na pravilih. 

depolitizirano javno upravo, neodvisnim 

sodstvom, nepristranskimi in učinkovitimi 

organi kazenskega pregona, spoštovanjem 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 

pa tudi svobodnih, neodvisnih in 

pluralističnih medijev, socialnim tržnim 

gospodarstvom, trajnostnim razvojem in 

zmanjševanjem revščine, pa tudi njeno 

zavezanost načelom odprte in pravične 

trgovine, ki temelji na pravilih. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 18 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Pogoj za dodelitev makrofinančne 

pomoči Unije bi moral biti, da Moldavija 

spoštuje učinkovite demokratične 

mehanizme, vključno z večstrankarskim 

parlamentarnim sistemom, in pravno 

državo ter zagotavlja spoštovanje 

človekovih pravic. Poleg tega bi bilo treba 

s specifičnimi cilji makrofinančne pomoči 

Unije povečati učinkovitost, preglednost in 

odgovornost sistemov za upravljanje javnih 

financ, okrepiti upravljanje in nadzor 

finančnega sektorja v Moldaviji ter 

spodbujati strukturne reforme, katerih cilji 

so podpiranje trajnostne in vključujoče 

rasti, ustvarjanje novih delovnih mest in 

fiskalna konsolidacija. Komisija in 

Evropska služba za zunanje delovanje bi 

morali redno spremljati izpolnjevanje 

pogojev in doseganje navedenih ciljev. 

 

 

 

 

 

(18) Pogoj za dodelitev makrofinančne 

pomoči Unije bi moral biti, da Moldavija v 

celoti spoštuje učinkovite demokratične 

mehanizme, vključno z večstrankarskim 

parlamentarnim sistemom in dosledno 

delitvijo oblasti, in pravno državo, 

vključno z neodvisnostjo sodstva, 

zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, 

podpira svobodne, neodvisne in 

pluralistične medije ter zagotovi učinkovit 

boj proti korupciji, vplivu oligarhov in 

pranju denarja, pa tudi temeljito in v 

rezultate usmerjeno preiskavo bančne 

goljufije. Poleg tega bi bilo treba s 

specifičnimi cilji makrofinančne pomoči 

Unije povečati učinkovitost, preglednost in 

odgovornost sistemov za upravljanje javnih 

financ, okrepiti upravljanje in nadzor 

finančnega in bančnega sektorja v 

Moldaviji ter spodbujati učinkovite 

strukturne reforme, katerih cilji so 

podpiranje trajnostne in vključujoče rasti, 

ustvarjanje novih delovnih mest in fiskalna 

konsolidacija. Komisija in Evropska služba 

za zunanje delovanje bi morali redno 

spremljati izpolnjevanje osnovnega pogoja 
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in doseganje navedenih ciljev.  

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18 a)  Pred vsakim izplačilom obroka bi 

morali Komisija in Evropska služba za 

zunanje delovanje poročati Evropskemu 

parlamentu in Svetu o stopnji 

izpolnjevanja osnovnega pogoja in 

doseganju oprijemljivega napredka pri 

izpolnjevanju ciljev glede na jasno 

opredeljena merila ter na dosleden in 

izmerljiv način. V celoti bi bilo treba 

izvajati pogojevanje izplačila pomoči, da 

se okrepi dodeljevanje sredstev, ki temelji 

na spodbudah. Če je napredek pri 

doseganju ciljev, določenih v sklepih 

Sveta z dne 15. februarja 2016 o 

Moldaviji, pridružitvenem načrtu EU-

Moldavija in memorandumu o soglasju, 

nezadosten, bi se moralo izplačilo obrokov 

nemudoma ustaviti. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 19 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da bi zagotovili učinkovito zaščito 

finančnih interesov Unije, povezanih z 

makrofinančno pomočjo Unije, bi morala 

Moldavija sprejeti ustrezne ukrepe za 

preprečevanje goljufij, korupcije in drugih 

nepravilnosti, povezanih s pomočjo, in boj 

proti njim. Poleg tega bi bilo treba sprejeti 

(19) Da bi zagotovili učinkovito zaščito 

finančnih interesov Unije, povezanih z 

makrofinančno pomočjo Unije, bi morala 

Moldavija v celoti izvajati ustrezne ukrepe 

za preprečevanje goljufij, korupcije in 

drugih nepravilnosti, povezanih s pomočjo, 

in boj proti njim. Poleg tega bi bilo treba 
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določbo, na podlagi katere bi Komisija 

izvajala nadzor, Računsko sodišče pa 

revizije. 

sprejeti določbo, na podlagi katere bi 

Komisija izvajala nadzor, Računsko 

sodišče pa revizije. Moldavija bi morala 

redno obveščati Komisijo o izvajanju 

makrofinančne pomoči Unije na podlagi 

popolnega razkritja in strogega 

upoštevanja finančnih pravil Unije, pa 

tudi o reformah v zvezi z makrofinančno 

pomočjo Unije. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Makrofinančno pomoč Unije bi 

morala upravljati Komisija. Da bi lahko 

Evropski parlament in Svet spremljala 

izvajanje tega sklepa, bi ju morala 

Komisija redno obveščati o razvoju 

dogodkov v zvezi s pomočjo in jima 

posredovati ustrezne dokumente. 

(22) Makrofinančno pomoč Unije bi 

morala upravljati Komisija. Da bi lahko 

Evropski parlament in Svet spremljala 

izvajanje tega sklepa, bi ju morala 

Komisija redno obveščati o razvoju 

dogodkov v zvezi s pomočjo in jima 

posredovati ustrezne dokumente, vključno 

z osnutkom memoranduma o soglasju. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 24 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Za makrofinančno pomoč Unije bi 

morali veljati pogoji gospodarske politike, 

ki se določijo v memorandumu o soglasju. 

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja 

in zaradi učinkovitosti bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja 

o teh pogojih z organi Moldavije pod 

nadzorom odbora predstavnikov držav 

članic v skladu z Uredbo (EU) št. 

182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi 

se moral praviloma uporabljati svetovalni 

postopek, razen v primerih, določenih v 

navedeni uredbi. Ob upoštevanju 

(24) Za makrofinančno pomoč Unije bi 

morali v skladu s členi 1 do 4 

pridružitvenega sporazuma med EU in 

Moldavijo veljati politični pogoji in pogoji 

gospodarske politike, ki se določijo v 

memorandumu o soglasju. Pogoje bi 

morali spremljati dobro opredeljeni 

časovni načrti za njihovo izpolnitev. Za 

zagotovitev enotnih pogojev izvajanja in 

zaradi učinkovitosti bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastila za pogajanja 

o teh pogojih izvajanja z organi Moldavije 

pod nadzorom odbora predstavnikov držav 
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potencialno pomembnega učinka pomoči, 

višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da 

se za ukrepe, ki ta prag presegajo, 

uporablja postopek pregleda. Ob 

upoštevanju zneska makrofinančne pomoči 

Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje 

memoranduma o soglasju in za kakršno 

koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev 

pomoči uporabljati postopek pregleda – 

članic v skladu z Uredbo (EU) št. 

182/2011. V skladu z navedeno uredbo bi 

se moral praviloma uporabljati svetovalni 

postopek, razen v primerih, določenih v 

navedeni uredbi. Ob upoštevanju 

potencialno pomembnega učinka pomoči, 

višje od 90 milijonov EUR, je primerno, da 

se za ukrepe, ki ta prag presegajo, 

uporablja postopek pregleda. Ob 

upoštevanju zneska makrofinančne pomoči 

Unije Moldaviji bi se moral za sprejetje 

memoranduma o soglasju in za kakršno 

koli zmanjšanje, zamrznitev ali ukinitev 

pomoči uporabljati postopek pregleda – 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija redno obvešča Evropski 

parlament in Svet o dogajanjih v zvezi z 

makrofinančno pomočjo Unije, tudi o 

njenih izplačilih, in jima pravočasno 

predloži ustrezne dokumente. 

Komisija redno obvešča Evropski 

parlament in Svet o dogajanjih v zvezi z 

makrofinančno pomočjo Unije, tudi o 

njenih izplačilih, in jima pravočasno 

predloži ustrezne dokumente, vključno z 

osnutkom memoranduma o soglasju. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog sklepa 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pogoj za dodelitev makrofinančne 

pomoči Unije je, da Moldavija spoštuje 

učinkovite demokratične mehanizme, 

vključno z večstrankarskim 

parlamentarnim sistemom, in pravno 

državo, ter zagotavlja spoštovanje 

človekovih pravic. 

1. Pogoj za dodelitev makrofinančne 

pomoči Unije je, da Moldavija spoštuje 

učinkovite demokratične mehanizme, 

vključno z večstrankarskim 

parlamentarnim sistemom in dosledno 

delitvijo oblasti, in pravno državo ter 

zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. 

Predpogoj zagotavlja odločno zavezanost 

in sprejetje konkretnih ukrepov za 

izboljšanje dobrega upravljanja, 
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depolitizacijo imenovanj v javni upravi, 

zaostritev boja proti korupciji, krepitev 

neodvisnosti sodstva, omogočanje 

preiskave bančne goljufije, ki bo 

usmerjena v rezultate, in zagotavljanje 

okolja, ki omogoča pluralne in svobodne 

medije ter spodbuja svobodno in pošteno 

politično tekmovanje.  

 

Predlog spremembe  11 

Predlog sklepa 

Člen 2 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija in Evropska služba za 

zunanje delovanje spremljata izpolnjevanje 

tega pogoja v celotnem obdobju izvajanja 

makrofinančne pomoči Unije. 

2. Komisija in Evropska služba za 

zunanje delovanje spremljata izpolnjevanje 

pogoja iz odstavka 1 tega člena v celotnem 

obdobju izvajanja makrofinančne pomoči 

Unije. Pred vsakim izplačilom obroka 

poročata Evropskemu parlamentu in 

Svetu o stopnji izpolnjevanja pogoja glede 

na jasno opredeljena merila. Če je 

napredek pri doseganju ciljev, določenih v 

sklepih Sveta z dne 15. februarja 2016 o 

Moldaviji, pridružitvenem načrtu EU-

Moldavija in memorandumu o soglasju, 

nezadosten, se izplačilo obrokov 

nemudoma ustavi. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija se v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 7(2) z organi Moldavije 

dogovori o jasno opredeljenih pogojih 

gospodarske politike in finančnih pogojih, 

osredotočenih na strukturne reforme in 

zdrave javne finance, ki jih mora 

makrofinančna pomoč Unije upoštevati in 

ki se določijo v memorandumu o soglasju 

1. Komisija se v skladu s postopkom 

pregleda iz člena 7(2) z organi Moldavije 

dogovori o jasno opredeljenih pogojih 

gospodarske politike, finančnih pogojih, 

osredotočenih na strukturne reforme in 

zdrave javne finance, ki jih mora 

makrofinančna pomoč Unije upoštevati, pa 

tudi o pogojih, povezanih z demokracijo in 
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(v nadaljnjem besedilu: memorandum o 

soglasju), v katerega je vključen časovni 

okvir za izpolnitev teh pogojev. Pogoji 

gospodarske politike in finančni pogoji, 

določeni v memorandumu o soglasju, so 

skladni s sporazumi ali dogovori iz člena 

1(3), vključno s programi za 

makroekonomsko prilagoditev in programi 

strukturnih reform, ki jih izvaja Moldavija 

ob podpori MDS. 

pravno državo, kot so ukrepi za boj proti 

korupciji in krepitev neodvisnosti sodstva, 
ki se določijo v memorandumu o soglasju 

(v nadaljnjem besedilu: memorandum o 

soglasju), v katerega se vključijo časovni 

okvir in jasna referenčna merila za 

izpolnitev teh pogojev. Pogoji gospodarske 

politike in finančni pogoji, določeni v 

memorandumu o soglasju, so skladni s 

sporazumi ali dogovori iz člena 1(3), 

vključno s programi za makroekonomsko 

prilagoditev in programi strukturnih 

reform, ki jih izvaja Moldavija ob podpori 

MDS. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Namen pogojev iz odstavka 1 je 

zlasti povečanje učinkovitosti, preglednosti 

in odgovornosti sistemov za upravljanje 

javnih financ v Moldaviji, vključno v zvezi 

z uporabo makrofinančne pomoči Unije. 

Pri oblikovanju strateških ukrepov se 

ustrezno upošteva tudi napredek v zvezi z 

vzajemnim odpiranjem trgov, razvojem 

pravične trgovine, ki temelji na pravilih, ter 

drugimi prednostnimi nalogami v okviru 

zunanje politike Unije. Komisija redno 

spremlja napredek pri doseganju teh ciljev. 

2. Namen pogojev iz odstavka 1 je 

zlasti povečanje učinkovitosti, preglednosti 

in odgovornosti sistemov za upravljanje 

javnih financ v Moldaviji, vključno v zvezi 

z uporabo makrofinančne pomoči Unije. 

Pri oblikovanju strateških ukrepov se 

ustrezno upošteva tudi napredek v zvezi z 

vzajemnim odpiranjem trgov, razvojem 

pravične trgovine, ki temelji na pravilih, ter 

drugimi prednostnimi nalogami v okviru 

zunanje politike Unije, vključno s 

spoštovanjem človekovih pravic in 

demokratičnih načel, kot je svoboda 

medijev, depolitizacijo državnih institucij 

in spodbujanjem svobodnega in 

pravičnega okolja, ki omogoča politično 

tekmovanje. Komisija redno spremlja 

napredek pri doseganju teh ciljev. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog sklepa 

Člen 3 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija redno preverja, ali so 

pogoji iz člena 4(3) še vedno izpolnjeni, 

med drugim tudi, ali so gospodarske 

politike Moldavije skladne s cilji 

makrofinančne pomoči Unije. Pri tem 

tesno sodeluje z MDS in Svetovno banko 

ter po potrebi z Evropskim parlamentom in 

Svetom. 

4. Komisija redno preverja, ali so 

pogoji iz člena 4(3) še vedno izpolnjeni, 

med drugim tudi, ali so gospodarske 

politike Moldavije skladne s cilji 

makrofinančne pomoči Unije. Pri tem 

tesno sodeluje z MDS in Svetovno banko 

ter z Evropskim parlamentom in Svetom. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog sklepa 

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zadovoljivo izvajanje gospodarske 

politike in finančnih pogojev, dogovorjenih 

v memorandumu o soglasju. 

(c) na podlagi merljivih meril 

ugotovljeno zadovoljivo izvajanje 

političnih pogojev, pogojev gospodarske 

politike in finančnih pogojev, dogovorjenih 

v memorandumu o soglasju. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog sklepa 

Člen 6 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) zagotovitvi zaščite finančnih 

interesov Unije, zlasti določitvi posebnih 

ukrepov za preprečevanje goljufij, 

korupcije in vseh drugih nepravilnosti v 

zvezi z makrofinančno pomočjo Unije ter 

za boj proti tem pojavom, v skladu z 

Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/9511, 

Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2185/9612 

ter Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta13; 

(b) zagotovitvi zaščite finančnih 

interesov Unije, zlasti popolnem izvajanju 

posebnih ukrepov za preprečevanje 

goljufij, korupcije in vseh drugih 

nepravilnosti v zvezi z makrofinančno 

pomočjo Unije ter za boj proti tem 

pojavom, v skladu z Uredbo Sveta (ES, 

Euratom) št. 2988/9511, Uredbo Sveta (ES, 

Euratom) št. 2185/9612 ter Uredbo (EU, 

Euratom) št. 883/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta13; 

__________________ __________________ 

11 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 

z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 

finančnih interesov Evropskih skupnosti 

11 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 

z dne 18. decembra 1995 o zaščiti 

finančnih interesov Evropskih skupnosti 
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(UL L 312, 23.12.1995, str. 1). (UL L 312, 23.12.1995, str. 1). 

12 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 

z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 

inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 

Komisija za zaščito finančnih interesov 

Evropskih skupnosti pred goljufijami in 

drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 

15.11.1996, str. 2). 

12 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 

z dne 11. novembra 1996 o pregledih in 

inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 

Komisija za zaščito finančnih interesov 

Evropskih skupnosti pred goljufijami in 

drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 

15.11.1996, str. 2). 

13Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 

in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 

(UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 

13Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 

in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 

(UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 
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