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RÖVID INDOKOLÁS 

Az előadó megjegyzi, hogy a javasolt makroszintű pénzügyi támogatási művelet összege 

legfeljebb 100 millió euró, amelyet középtávú kölcsön formájában legfeljebb 60 millió eurós 

összegig, támogatások formájában pedig legfeljebb 40 millió euró összegig folyósítanak és 

három részletben szabadítanak fel 2017-ben és 2018-ban. A kölcsön feltöltésére a 2019–2020-

as költségvetésben kerül sor, míg a támogatási elemek kötelezettségvállalásai és kifizetései a 

2017–2018-as költségvetésben szerepelnek. 

 

A javasolt művelet célja a moldovai fenntartható külső finanszírozási helyzet 

visszaállításának támogatása. Kiegészítené az IMF és a Világbank által biztosított 

programokat és forrásokat, és 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. 

 

Az előadó támogatja a javasolt makroszintű pénzügyi támogatási műveletet, amelynek ki kell 

egészítenie a Moldovának nyújtott nemzetközi és európai támogatást és amely a még mindig 

nehéz politikai és gazdasági időszakban lévő országgal való európai szolidaritás bizonyítéka. 

Tudomásul veszi, hogy a moldovai hatóságok megújult elkötelezettséget mutatnak az ország 

kormányzással kapcsolatos kihívásainak kezelésére és a szükséges politikai reformok 

továbbvitelére, ugyanakkor fenntartja, hogy Moldovának tényleges eredményeket is fel kell 

mutatnia a reformfolyamat terén. 

 

Ennélfogva kulcsfontosságú, hogy a támogatás különböző részleteinek rendelkezésre 

bocsátása szigorúan a – többek között a jogállamiság, a korrupció elleni küzdelem, az 

igazságszolgáltatás függetlensége, a pénzügyi ágazat ellenálló képességének megerősítése és 

a politikai pártok finanszírozásának átláthatósága terén fennálló – kötelezettségek moldovai 

hatóságok általi, jól meghatározott időn belüli teljesítésének függvénye legyen.  

 

Az előadó emlékeztet, hogy a Moldovai Köztársasággal aláírt társulási megállapodás az EU 

által valaha is aláírt egyik legfejlettebb: biztosítja a Moldovával való mélyebb gazdasági és 

politikai együttműködés szilárd alapját Moldova európai integráció felé vezető útján. 

  

Moldova támogatásának fő uniós finanszírozási eszköze jelenleg az Európai Szomszédsági 

Támogatási Eszköz (ENI), amely a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség és a 

társulási menetrend végrehajtását támogatja. Az előadó megállapítja továbbá, hogy Moldova 

részt vesz a valamennyi szomszédsági partner számára elérhető kezdeményezésekben is, mint 

amilyen az Erasmus+, a technikai segítségnyújtás és információcsere, a SIGMA és a 

Szomszédsági Beruházási Keret (NIF). Elfogadása után az Európai Fenntartható Fejlődési 

Alap is biztosít új beruházási lehetőségeket Moldovában. 

 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Költségvetési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 
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Módosítás  1 

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 

igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó 

területeken, és ösztönözze a reformokat 

ezeken a területeken. 

 

Módosítás   2 

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, a 

közigazgatási kinevezések 

depolitizálásával, az emberi jogok és a 

szabad, független, plurális média 
tiszteletben tartásával, a fenntartható 

fejlődéssel és a szegénység 

visszaszorításával, valamint a nyitott, 

szabályokon alapuló és tisztességes 

kereskedelemmel összefüggésben Moldova 

által tett kötelezettségvállalásoknak való 

megfeleléshez. 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 
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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 

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. 

(18) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatás nyújtásának és a támogatás 

egyes részletei rendelkezésre bocsátásának 

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 

gazdálkodás rendszereinek hatékonyságát, 

átláthatóságát és elszámoltathatóságát, 

valamint a pénzügyi szektor irányítását és 

felügyeletét, a stabilitásra irányuló 

politikákat folytasson, további támogatást 

nyújtva a makrogazdasági stabilitás 

megőrzéséhez, javítsa a kormányzást, 

továbbá előmozdítsa a fenntartható és 

inkluzív növekedést, a munkahelyteremtést 

és az államháztartási konszolidáció 

előmozdítását célzó, valódi és tényleges 

strukturális reformokat. A makroszintű 

pénzügyi támogatás rendelkezésre 

bocsátásának további előfeltételéül kell 

szabni a kézzelfogható előrelépést a 

pénzmosás és a korrupció – többek közt a 

magas szintű korrupció – elleni 

küzdelemben és az igazságszolgáltatás 

függetlenségének megerősítése terén. E 

feltételeknek hozzá kell továbbá járulniuk 

a gazdasági kormányzás javításához és 

ösztönözniük kell a reformokat 

Moldovában. Ezek megfelelő 

értékelésének biztosítása érdekében 

fontos, hogy az ilyen feltételeket szigorúan 

és mérhetően állapítsák meg. A 

Bizottságnak és az Európai Külügyi 

Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell 

követnie az előfeltételek teljesülését és az 

említett célkitűzések megvalósulását. 
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Módosítás  4 

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 megfelelő intézkedéseket kell 

hoznia a támogatással kapcsolatos csalás, 

korrupció és bármely egyéb 

szabálytalanság megelőzése és az ellenük 

való küzdelem vonatkozásában. 

Moldovának rendszeresen teljes körű 

tájékoztatást kell nyújtania a Bizottságnak 

a makroszintű pénzügyi támogatás uniós 

pénzügyi szabályoknak szigorúan 

megfelelő végrehajtásáról. Ezen 

túlmenően rendelkezni kell a Bizottság 

által végrehajtandó ellenőrzésekről és a 

Számvevőszék által végzendő pénzügyi 

ellenőrzésekről. 

 

Módosítás  5 

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 

(24) Az uniós makroszintű pénzügyi 

támogatást az egyetértési megállapodásba 

foglalandó gazdaságpolitikai feltételekhez 

kell kötni, különös hangsúlyt fektetve a 

moldovai gazdaságra, a gazdasági 

irányítás rendszerére, különösen a 

bankágazatra és az igazságszolgáltatásra, 

ideértve az egyes feltételek teljesítésére 

meghatározott határidőket is. Az e 

feltételek teljesítése tekintetében a 

kézzelfogható előrehaladás hiánya az 

uniós makroszintű pénzügyi támogatás 

ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a 

folyósítás megszüntetéséhez vezet. Az 
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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, 

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, 
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