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Makrotaloudellinen rahoitusapu Moldovalle ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. heinäkuuta 2017 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun 

myöntämisestä Moldovan tasavallalle (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 

2017/0007(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2017)0014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0016/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen, joka on 

annettu yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 

12. elokuuta 2013 annetun päätöksen N:o 778/2013/EU kanssa1, 

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan 

nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 15. kesäkuuta 

2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan 

ja budjettivaliokunnan lausunnot (A8-0185/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

                                                 
1 EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15. 



2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission yhteisen lausuman; 

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P8_TC1-COD(2017)0007 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. heinäkuuta 

2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi 

makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/1565.) 

 

  



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma 

Moldovan tasavallan vaalijärjestelmän muuttamiseen liittyvät aloitteet huomioon ottaen 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio korostavat, että makrotaloudellisen rahoitusavun 

myöntämisen ennakkoedellytyksenä on se, että avunsaajamaa noudattaa tehokkaita 

demokratian mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, ja 

oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Komissio ja Euroopan 

ulkosuhdehallinto valvovat tämän ennakkoedellytyksen täyttymistä makrotaloudellisen 

rahoitusavun koko elinkaaren ajan kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten Moldovan 

tasavallan viranomaiset ottavat huomioon asiaankuuluvien kansainvälisten kumppanien 

(erityisesti Venetsian komission ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien 

toimiston) suositukset. 

 


