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LÜHISELGITUS 

Arvamuse koostaja märgib, et kavandatava makromajandusliku finantsabi kogusumma on 

kuni 100 miljonit eurot. Abi antakse keskmise tähtajaga laenuna (kuni 60 miljonit eurot) ja 

toetusena (kuni 40 miljonit eurot) ning see tehakse kättesaadavaks kolme osamaksena 2017. 

ja 2018. aastal. Laenueraldised tehakse 2019.–2020. aasta eelarvetest, samas kui toetusega 

seotud kulukohustused ja maksed toimuvad 2017.–2018. aasta eelarvetest. 

 

Makromajandusliku finantsabi andmise eesmärk on toetada jätkusuutliku välisrahastamise 

taastamist Moldovas. Kõnealune abi täiendaks Rahvusvahelise Valuutafondi ja 

Maailmapanga poolt ette nähtud programme ja vahendeid ning selle andmise eeltingimusena 

peab Moldova järgima tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme, sh parlamentaarset 

mitmeparteisüsteemi ja õigusriigi põhimõtet, ning tagama inimõiguste austamise. 

 

Arvamuse koostaja toetab kavandatud makromajandusliku finantsabi andmist, mis on 

Moldovale suunatud rahvusvahelise ja Euroopa abi vajalik täiendus ning ühtlasi näide 

Euroopa solidaarsusest riigiga, kus valitseb endiselt keeruline poliitiline ja majanduslik 

olukord. Ta tunnustab Moldova ametiasutuste uuesti üles näidatud tahet tegeleda riigi 

valitsemistava probleemidega ja jätkata vajalikke poliitilisi reforme, kuid jääb seisukohale, et 

Moldova peab oma reformiprotsessis reaalseid tulemusi saavutama. 

 

Seetõttu on väga oluline, et abi eri osade väljamaksmine sõltuks rangelt sellest, kuidas 

Moldova ametiasutused täidavad oma kohustusi täpselt määratletud aja jooksul, sealhulgas 

sellistes valdkondades nagu õigusriigi põhimõte, korruptsioonivastane võitlus, kohtusüsteemi 

sõltumatus, finantssektori vastupidavuse tugevdamine ning erakondade rahastamise 

läbipaistvus.  

 

Arvamuse koostaja tuletab meelde, et assotsieerimisleping Moldovaga on omataoliste seas 

üks kaugeleulatuvamaid, mille EL on kunagi sõlminud: see annab kindla aluse sügavamaks 

majanduslikuks ja poliitiliseks koostööks Moldova Euroopaga integreerumise protsessis. 

  

Peamine ELi rahastamisvahend Moldova toetamiseks on praegu Euroopa naabruspoliitika 

rahastamisvahend, millega toetatakse põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna ja 

assotsieerimiskava rakendamist. Arvamuse koostaja märgib ühtlasi, et Moldova osaleb 

piirkondlikes programmides, piiriüleses koostöös ja kõikidele naabruspoliitikaga hõlmatud 

riikidele avatud algatustes, nagu Erasmus +, TAIEX, SIGMA ja naabruspoliitika 

investeerimisrahastu. Vastuvõtmise korral pakub ka Euroopa Kestliku Arengu Fond uusi 

Moldovasse investeerimise võimalusi. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Liidu makromajandusliku 

finantsabi eesmärk peaks olema toetada 

jätkusuutliku välisrahastamise taastamist 

Moldovas, toetades seeläbi Moldova 

majanduslikku ja sotsiaalset arengut. 

(11) Liidu makromajandusliku 

finantsabi eesmärk peaks olema toetada 

jätkusuutliku välisrahastamise taastamist 

Moldovas, toetades seeläbi Moldova 

majanduslikku ja sotsiaalset arengut, 

eelkõige majanduse juhtimise ja 

kohtusüsteemi valdkonnas, ning ergutada 

reforme nimetatud valdkondades. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 17 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Liidu makromajanduslik finantsabi 

peaks toetama Moldova pühendumist 

väärtustele, mis on liiduga ühised, 

sealhulgas demokraatiale, õigusriigi 

põhimõtte järgimisele, heale 

valitsemistavale, inimõiguste austamisele, 

säästvale arengule ja vaesuse 

vähendamisele, ning ka tema pühendumist 

avatud, eeskirju järgiva ja õiglase 

kaubanduse põhimõtetele. 

(17) Liidu makromajanduslik finantsabi 

peaks toetama Moldova pühendumist 

väärtustele, mis on liiduga ühised, 

sealhulgas demokraatiale, õigusriigi 

põhimõtte järgimisele, heale 

valitsemistavale, avaliku halduse 

ametikohtadele nimetamise 

depolitiseerimisele, inimõiguste ning vaba, 

sõltumatu ja pluralistliku meedia 
austamisele, säästvale arengule ja vaesuse 

vähendamisele, ning ka tema pühendumist 

avatud, eeskirju järgiva ja õiglase 

kaubanduse põhimõtetele. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise eeltingimus peaks 

olema see, et Moldova järgib tõhusaid 

(18) Liidu makromajandusliku 

finantsabi andmise ja abi iga osamakse 

vabastamise eeltingimus peaks olema see, 
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demokraatlikke mehhanisme (sh 

parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja 

õigusriigi põhimõtet ning tagab 

inimõiguste austamise. Lisaks peaksid liidu 

makromajandusliku finantsabi konkreetsed 

eesmärgid suurendama Moldova riigi 

rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja 

läbipaistvust ja nendega seotud 

aruandekohustust, edendama Moldova 

finantssektori valitsemistava ja järelevalvet 

ning soodustama jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu saavutamisele, töökohtade 

loomisele ja eelarve konsolideerimisele 

suunatud struktuurireforme. Komisjon ja 

Euroopa välisteenistus peaksid 

korrapäraselt jälgima nii eeltingimuste 

täitmist kui ka kõnealuste eesmärkide 

saavutamist. 

et Moldova järgib tõhusaid demokraatlikke 

mehhanisme (sh parlamentaarne 

mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi 

põhimõtet ning tagab inimõiguste 

austamise. Lisaks peaksid liidu 

makromajandusliku finantsabi konkreetsed 

eesmärgid suurendama Moldova riigi 

rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja 

läbipaistvust ja nendega seotud 

aruandekohustust, edendama Moldova 

finantssektori valitsemistava ja 

järelevalvet, aitama ellu viia stabiilsusele 

suunatud poliitikat, pakkudes lisatuge 

makromajandusliku stabiilsuse 

säilitamiseks, parandama valitsemistava 
ning soodustama jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu saavutamisele, töökohtade 

loomisele ja eelarve konsolideerimisele 

suunatud tõelisi ja tulemuslikke 

struktuurireforme. Makromajandusliku 

finantsabi andmise tingimuseks peaks 

olema ka reaalne edasiminek võitluses 

rahapesu ja korruptsiooniga, kaasa 

arvatud kõrgel tasandil esineva 

korruptsiooniga, ning kohtusüsteemi 

sõltumatuse tugevdamine. Sellised 

tingimused peaksid samuti aitama 

parandada majanduse juhtimist ja 

ergutama reforme Moldovas. Nende 

tingimuste nõuetekohase hindamise 

tagamiseks on oluline, et tingimused 

oleksid seatud rangel ja mõõdetaval viisil. 
Komisjon ja Euroopa välisteenistus 

peaksid korrapäraselt jälgima nii 

eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste 

eesmärkide saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Selleks et tagada liidu 

makromajandusliku finantsabiga 

seonduvate liidu finantshuvide tõhus 

kaitse, peaks Moldova võtma asjakohased 

(19) Selleks et tagada liidu 

makromajandusliku finantsabiga 

seonduvate liidu finantshuvide tõhus 

kaitse, peaks Moldova võtma asjakohased 
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meetmed kõnealuse abiga seotud pettuse, 

korruptsiooni ja muude rikkumiste 

ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. Lisaks 

tuleks sätestada, et komisjon teeb kontrolle 

ja kontrollikoda auditeid. 

meetmed kõnealuse abiga seotud pettuse, 

korruptsiooni ja muude rikkumiste 

ärahoidmiseks ja tõkestamiseks. Moldova 

peaks korrapäraselt teavitama komisjoni 

makromajandusliku finantsabi 

rakendamisest täieliku avalikustamise 

alusel ja ranges kooskõlas liidu 

finantseeskirjadega. Lisaks tuleks 

sätestada, et komisjon teeb kontrolle ja 

kontrollikoda auditeid. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Liidu makromajanduslikku 

finantsabi tuleks anda ainult juhul, kui on 

täidetud majanduspoliitilised tingimused, 

mis sätestatakse vastastikuse mõistmise 

memorandumis. Selleks et tagada 

ühetaolised rakendamistingimused ja 

tõhusus, tuleks komisjonile anda volitused 

pidada Moldova ametiasutustega 

kõnealuste tingimuste üle läbirääkimisi 

liikmesriikide esindajate komitee 

järelevalve all kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011. Selle määruse kohaselt tuleks 

üldjuhul kohaldada nõuandemenetlust 

kõikidel juhtudel, mida ei ole selles 

määruses sätestatud. Võttes arvesse 

asjaolu, et üle 90 miljoni euro suurusel abil 

võib olla oluline mõju, on nii mahukate 

tehingute puhul asjakohane kasutada 

kontrollimenetlust. Pidades silmas 

Moldovale antava liidu makromajandusliku 

finantsabi suurust, tuleks vastastikuse 

mõistmise memorandumi vastuvõtmise 

ning abi vähendamise, peatamise või 

tühistamise suhtes kohaldada 

kontrollimenetlust, 

(24) Liidu makromajanduslikku 

finantsabi tuleks anda ainult juhul, kui on 

täidetud majanduspoliitilised tingimused, 

mille keskmes on eelkõige Moldova 

majandus, majanduse juhtimise süsteem, 

eriti pangandussektoris, ja kohtusüsteem; 

tingimused sätestatakse vastastikuse 

mõistmise memorandumis, kuhu lisatakse 

ka selgelt määratletud tähtajad tingimuste 

täitmiseks. Kui nende tingimuste täitmisel 

puuduvad reaalsed tulemused, tuleks liidu 

makromajandusliku finantsabi 

väljamaksed ajutiselt peatada või 

tühistada. Selleks et tagada ühetaolised 

rakendamistingimused ja tõhusus, tuleks 

komisjonile anda volitused pidada 

Moldova ametiasutustega kõnealuste 

tingimuste üle läbirääkimisi liikmesriikide 

esindajate komitee järelevalve all 

kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. 

Selle määruse kohaselt tuleks üldjuhul 

kohaldada nõuandemenetlust kõikidel 

juhtudel, mida ei ole selles määruses 

sätestatud. Võttes arvesse asjaolu, et üle 90 

miljoni euro suurusel abil võib olla oluline 

mõju, on nii mahukate tehingute puhul 

asjakohane kasutada kontrollimenetlust. 

Pidades silmas Moldovale antava liidu 

makromajandusliku finantsabi suurust, 

tuleks vastastikuse mõistmise 
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memorandumi vastuvõtmise ning abi 

vähendamise, peatamise või tühistamise 

suhtes kohaldada kontrollimenetlust, 

 

 



 

PE600.929v02-00 8/9 AD\1122623ET.docx 

ET 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Makromajanduslik finantsabi Moldova Vabariigile 

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

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

INTA 

19.1.2017 
   

Arvamuse esitaja(d) 

       istungil teada andmise kuupäev 

BUDG 

19.1.2017 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Siegfried Mureşan 

26.1.2017 

Vastuvõtmise kuupäev 3.4.2017    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

29 

6 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José 

Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg 

Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare 

Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan 

Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri 

Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle 

Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš 

Zdechovský 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Othmar Karas, Bernd Lucke 

 



 

AD\1122623ET.docx 9/9 PE600.929v02-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

29 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez 

ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Bernd Lucke 

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried 

Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský 

S&D Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina 

Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti 

Verts/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana 

 

6 – 

EFDD Marco Valli 

ENF Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

GUE/NGL Liadh Ní Riada, Younous Omarjee 

NI Eleftherios Synadinos 

 

0 0 

  

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 


