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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Ir-rapporteur jinnota li l-proposta ta' operazzjoni tal-Assistenza Makrofinanzjarja (AMF) 

tammonta għal massimu ta' EUR 100 miljun, li jingħataw f'forma ta' self fuq terminu medju 

sa EUR 60 miljun u f'għotjiet sa EUR 40 miljun u li jiġu rilaxxati fi tliet pagamenti fl-2017 u 

fl-2018. Il-proviżjonament tas-self iseħħ fil-baġits tal-2019-2020, filwaqt li l-impenji u l-

pagamenti tal-element ta' għotja jseħħu fil-baġits 2017-2018. 

 

L-għan ta' din il-proposta ta' operazzjoni hu li jingħata appoġġ għall-ħolqien mill-ġdid ta' 

sitwazzjoni finanzjarja esterna sostenibbli tal-Moldova. Din tikkomplementa l-programmi u r-

riżorsi pprovduti mill-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI) u mill-Bank Dinji u tkun 

prekondizzjonata bit-turija ta' rispett mill-Moldova fir-rigward ta' mekkaniżmi demokratiċi 

effikaċi, inkluż permezz ta' sistema parlamentari b'diversi partiti, u l-istat tad-dritt u l-garanziji 

ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem. 

 

Ir-rapporteur jappoġġja l-proposta ta' operazzjoni tal-AMF, bħala komplement neċessarju 

għall-assistenza internazzjonali u Ewropea għall-Moldova u bħala turija ta' solidarjetà 

Ewropea mal-pajjiż li għadu qed jiffaċċja perjodu politiku u ekonomika diffiċli. Jirrikonoxxi 

t-tiġdid tal-impenn mill-awtoritajiet tal-Moldova biex jindirizzaw l-isfidi ta' governanza tal-

pajjiż u jmexxu 'l quddiem ir-riformi politiċi meħtieġa, iżda jsostni li l-Moldova għandha 

bżonn twettaq b'mod effikaċi l-proċess ta' riforma tagħha. 

 

Għaldaqstant, hu kruċjali li r-rilaxx tal-pagamenti ta' assistenza differenti ikun strettament 

marbut bil-kondizzjoni li jitwettqu l-obbligi skont skeda ta' żmien definita tajjeb flimkien mal-

awtoritajiet tal-Moldova, inkluż f'oqsma relatati mal-istat tad-dritt, il-ġlieda kontra l-

korruzzjoni, l-indipendenza tal-ġudikatura, it-tisħiħ tar-reżiljenza tas-settur finanzjarju u t-

trasparenza tal-finanzjament tal-partiti politiċi.  

 

Ir-rapporteur ifakkar li l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Moldova hu wieħed mill-aktar 

avvanzati li qatt ġie ffirmat mill-UE: dan jipprovdi bażi soda għal kooperazzjoni ekonomika u 

politika aktar profonda fil-mixja tal-Moldova lejn l-integrazzjoni Ewropea. 

  

L-istrument finanzjarju ewlieni tal-UE maħsub biex jagħti appoġġ lill-Moldova attwalment hu 

l-Istrument Ewropew ta' Viċinat, li b'mod partikolari jappoġġja l-implimentazzjoni ta' Żona ta' 

Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva u l-Aġenda ta' Assoċjazzjoni. Ir-rapporteur 

jinnota wkoll li l-Moldova hi parteċipi fi programmi reġjonali, fil-kooperazzjoni 

transkonfinali u f'inizjattivi li huma miftuħa għall-pajjiżi kollha tal-viċinat, bħall-Erasmus+, 

TAIEX, SIGMA u l-Faċilità ta' Investiment tal-Viċinat (FIV). Meta jiġi adottat, il-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli se jippermetti wkoll possibilitajiet ta' investiment fil-

Moldova. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat 

responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 
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Emenda  1 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 11 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni għandu jkollha l-għan li tappoġġa 

l-ħolqien mill-ġdid ta' sitwazzjoni 

finanzjarja esterna sostenibbli għall-

Moldova, u b'hekk tappoġġa l-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali tagħha. 

(11) L-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni jenħtieġ li jkollha l-għan li 

tappoġġa l-ħolqien mill-ġdid ta' sitwazzjoni 

finanzjarja esterna sostenibbli għall-

Moldova, u b'hekk tappoġġa l-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali tagħha, speċjalment 

f'oqsma relatati mal-governanza 

ekonomika u l-ġudikatura, u li tħeġġeġ 

riformi f'dawk l-oqsma. 

 

Emenda   2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni għandha tappoġġa l-impenn tal-

Moldova fir-rigward tal-valuri kondiviżi 

mal-Unjoni, fosthom id-demokrazija, l-istat 

tad-dritt, il-governanza tajba, ir-rispett 

għad-drittijiet tal-bniedem, l-iżvilupp 

sostenibbli u t-tnaqqis tal-faqar, kif ukoll l-

impenn tagħha lejn il-prinċipji ta' kummerċ 

miftuħ, ibbażat fuq regoli, u ġust. 

(17) L-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni jenħtieġ li tappoġġa l-impenn tal-

Moldova fir-rigward tal-valuri kondiviżi 

mal-Unjoni, fosthom id-demokrazija, l-istat 

tad-dritt, il-governanza tajba, id-

depolitizzazzjoni ta' ħatriet fl-

amministrazzjoni pubblika, ir-rispett għad-

drittijiet tal-bniedem, midja ħielsa, 

indipendenti u pluralista, l-iżvilupp 

sostenibbli u t-tnaqqis tal-faqar, kif ukoll l-

impenn tagħha lejn il-prinċipji ta' kummerċ 

miftuħ, ibbażat fuq regoli, u ġust. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 18 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Prekondizzjoni għall-għoti tal- (18) Prekondizzjoni għall-għoti tal-
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assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni 

għandha tkun li l-Moldova tirrispetta l-

mekkaniżmi demokratiċi effettivi – inklużi 

sistema parlamentari b'diversi partiti – u l-

istat tad-dritt, u tiggarantixxi r-rispett għad-

drittijiet tal-bniedem. Barra minn hekk, l-

objettivi speċifiċi tal-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni għandhom 

ikunu li jssaħħu l-effiċjenza, it-trasparenza 

u r-responsabbiltà fis-sistemi tal-ġestjoni 

tal-finanzi pubbliċi fil-Moldova, u 

għandhom jipromwovu r-riformi 
strutturali li għandhom l-għan li jappoġġaw 

it-tkabbir sostenibbli u inklussiv, il-ħolqien 

tal-impjiegi u l-konsolidazzjoni fiskali. 

Kemm it-twettiq tal-prekondizzjonijiet kif 

ukoll il-kisba ta' dawk l-objettivi 

għandhom jiġu ssorveljati regolarment 

mill-Kummissjoni u mis-Servizz Ewropew 

għall-Azzjoni Esterna. 

assistenza makrofinanzjarja tal-Unjoni u r-

rilaxx ta' kull pagament tal-assistenza 
jenħtieġ li tkun li l-Moldova tirrispetta l-

mekkaniżmi demokratiċi effettivi – inklużi 

sistema parlamentari b'diversi partiti – u l-

istat tad-dritt, u tiggarantixxi r-rispett għad-

drittijiet tal-bniedem. Barra minn hekk, l-

objettivi speċifiċi tal-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni jenħtieġ li 

jkunu li ssaħħaħ l-effiċjenza, it-

trasparenza u r-responsabbiltà fis-sistemi 

tal-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi fil-

Moldova, kif ukoll il-governanza u s-

superviżjoni tas-settur finanzjarju fil-

Moldova, issegwi politiki orjentati lejn l-

istabbiltà li jipprovdu aktar appoġġ sabiex 

tiġi kkonservata l-istabbiltà 

makroekonomika, ittejjeb il-governanza u 

tippromwovi riformi strutturali ġenwini u 

effikaċi li għandhom l-għan li jappoġġaw 

it-tkabbir sostenibbli u inklussiv, il-ħolqien 

tal-impjiegi u l-konsolidazzjoni fiskali. Ir-

rilaxx tal-assistenza makrofinanzjarja 

jenħtieġ li jkun marbut bil-kondizzjoni li 

jsir progress tanġibbli fil-ġlieda kontra l-

ħasil tal-flus u l-korruzzjoni, inkluża l-

korruzzjoni f'livell għoli, u t-tisħiħ tal-

indipendenza tal-ġudikatura. Tali 

kondizzjonijiet jenħtieġ li jikkontribwixxu 

wkoll għat-titjib tal-governanza 

ekonomika u li jħeġġu r-riformi fil-

Moldova. Biex ikun żgurat li jkunu 

jistgħu jiġu vvalutati kif suppost, huwa 

essenzjali li tali kondizzjonijiet jiġu 

stipulati b'mod strett u li jista' jitkejjel. 
Kemm it-twettiq tal-prekondizzjonijiet kif 

ukoll il-kisba ta' dawk l-objettivi 

għandhom jiġu ssorveljati regolarment 

mill-Kummissjoni u mis-Servizz Ewropew 

għall-Azzjoni Esterna. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 19 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Sabiex tkun żgurata l-protezzjoni 

effikaċi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 

marbuta mal-assistenza makrofinanzjarja 

tal-Unjoni, il-Moldova għandha tadotta l-

miżuri xierqa relatati mal-prevenzjoni tal-

frodi, il-korruzzjoni u kull irregolarità oħra 

marbuta ma' din l-assistenza, u l-ġlieda 

kontrihom. Barra minn hekk, għandu jiġi 

previst li l-Kummissjoni twettaq verifiki u 

li l-Qorti tal-Awdituri twettaq il-kontrolli 

kontabilistiċi. 

(19) Sabiex tkun żgurata l-protezzjoni 

effikaċi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni 

marbuta mal-assistenza makrofinanzjarja 

tal-Unjoni, il-Moldova għandha tadotta l-

miżuri xierqa relatati mal-prevenzjoni tal-

frodi, il-korruzzjoni u kull irregolarità oħra 

marbuta ma' din l-assistenza, u l-ġlieda 

kontrihom. Il-Moldova jenħtieġ li 

tinforma regolarment lill-Kummissjoni 

dwar l-implimentazzjoni tal-assistenza 

makrofinanzjarja abbażi ta' żvelar sħiħ u 

ta' konformità stretta mar-regoli 

finanzjarji tal-Unjoni. Barra minn hekk, 

għandu jiġi previst li l-Kummissjoni 

twettaq verifiki u li l-Qorti tal-Awdituri 

twettaq il-kontrolli kontabilistiċi. 

 

Emenda  5 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 24 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) L-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni għandha tkun soġġetta għal 

kondizzjonijiet ta' politika ekonomika, li 

għandhom jiġu stabbiliti f'Memorandum ta' 

Qbil. Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni u għal 

raġunijiet ta' effiċjenza, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tinnegozja 

dawn il-kondizzjonijiet mal-awtoritajiet 

Moldovani taħt is-superviżjoni tal-kumitat 

tar-rappreżentanti tal-Istati Membri skont 

ir-Regolament (UE) Nru 182/2011. Skont 

dan ir-Regolament, bħala regola ġenerali 

għandha tapplika l-proċedura konsultattiva 

fil-każijiet kollha ħlief kif previst f'dan ir-

Regolament. Meta jiġi kkunsidrat l-impatt 

potenzjalment sinifikanti tal-assistenza ta' 

aktar minn EUR 90 miljun, huwa xieraq li 

l-proċedura ta' eżami tintuża għal 

operazzjonijiet li jeċċedu dak il-limitu. 

(24) L-assistenza makrofinanzjarja tal-

Unjoni jenħtieġ li tkun soġġetta għal 

kondizzjonijiet ta' politika ekonomika, 

b'enfasi partikolari fuq l-ekonomija tal-

Moldova, is-sistema ta' governanza 

ekonomika, partikolarment fis-settur 

bankarju, u l-ġudikatura, li għandhom 

jiġu stabbiliti f'Memorandum ta' Qbil, 

inkluż skadenzi ta' żmien definiti tajjeb 

biex jiġu ssodisfati tali kondizzjonijiet. In-

nuqqas ta' progress tanġibbli biex ikunu 

ssodisfati dawk il-kondizzjonijiet jenħtieġ 

li jwassal għal sospensjoni temporanja 

jew għat-tħassir tal-iżborż tal-assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni. Sabiex jiġu 

żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-

implimentazzjoni u għal raġunijiet ta' 

effiċjenza, il-Kummissjoni jenħtieġ li 
tingħata s-setgħa li tinnegozja dawn il-

kondizzjonijiet mal-awtoritajiet Moldovani 
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Meta jitqies l-ammont ta' assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni lill-Moldova, 

il-proċedura ta' eżami għandha tapplika 

għall-adozzjoni tal-Memorandum ta' Qbil, 

u għal kwalunkwe tnaqqis, suspensjoni jew 

tħassir tal-assistenza, 

taħt is-superviżjoni tal-kumitat tar-

rappreżentanti tal-Istati Membri skont ir-

Regolament (UE) Nru 182/2011. Skont dan 

ir-Regolament, bħala regola ġenerali 

għandha tapplika l-proċedura konsultattiva 

fil-każijiet kollha ħlief kif previst f'dan ir-

Regolament. Meta jiġi kkunsidrat l-impatt 

potenzjalment sinifikanti tal-assistenza ta' 

aktar minn EUR 90 miljun, huwa xieraq li 

l-proċedura ta' eżami tintuża għal 

operazzjonijiet li jeċċedu dak il-limitu. 

Meta jitqies l-ammont ta' assistenza 

makrofinanzjarja tal-Unjoni lill-Moldova, 

il-proċedura ta' eżami għandha tapplika 

għall-adozzjoni tal-Memorandum ta' Qbil, 

u għal kwalunkwe tnaqqis, suspensjoni jew 

tħassir tal-assistenza, 
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