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EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI
*
 

d÷l Komisijos pasiūlymo d÷l 

--------------------------------------------------------- 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO  

d÷l makrofinansin÷s pagalbos teikimo Moldovos Respublikai 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį d÷l Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį,  

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą  

perdavus teis÷s akto projektą nacionaliniams parlamentams, 

laikydamiesi įprastos teis÷kūros procedūros1, 

kadangi: 

(1) Moldovos Respublikos ir Europos Sąjungos santykių pagrindas – Europos kaimynyst÷s 
politika. 2005 m. Bendrija ir Moldovos Respublika susitar÷ d÷l Europos kaimynyst÷s 
politikos veiksmų plano, kuriame nustatyti ES ir Moldovos Respublikos santykių 
prioritetai vidutiniu laikotarpiu. Dvišalių santykių sistemą toliau sustiprina neseniai 

                                                 
*  Pakeitimai: naujas arba iš dalies pakeistas tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu; išbrauktas 

tekstas nurodomas simboliu ▌. 
1 ... Europos Parlamento pozicija. 
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prad÷ta Rytų partneryst÷. 2010 m. sausio m÷n. Europos Sąjunga ir Moldovos 
Respublika prad÷jo derybas d÷l asociacijos susitarimo, kuris, kaip tikimasi, pakeistų 
šiuo metu galiojantį partneryst÷s ir bendradarbiavimo susitarimą.  

(2) Moldovos Respublikos ekonomikai didelį poveikį padar÷ tarptautin÷ finansų kriz÷: 
sparčiai maž÷ja gamyba, blog÷ja biudžeto rodikliai ir did÷ja išor÷s finansavimo poreikis. 

(3) Moldovos Respublikos ekonomika yra stabilizuojama ir gaivinama Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) finansine pagalba. Moldovos Respublikos ir TVF finansavimo susitarimas 
patvirtintas 2010 m. sausio 29 d.  

(4) Moldovos Respublika, atsižvelgdama į blog÷jančią ekonominę pad÷tį ir perspektyvas, 
papraš÷ Sąjungos makrofinansin÷s pagalbos.  

(5) 2010–2011 m. Moldovos Respublikos mok÷jimų balanse yra susidaręs finansavimo 
trūkumas, tod÷l makrofinansin÷ pagalba laikoma tinkamu atsaku į Moldovos 
Respublikos prašymą remti ekonomikos stabilizavimą kartu su dabartine TVF 
programa. Tikimasi, kad šia makrofinansine pagalba taip pat bus prisid÷ta prie valstyb÷s 
biudžeto išor÷s finansavimo poreikių mažinimo. 

(6) Sąjungos makrofinansin÷ pagalba tur÷tų ne tik papildyti esamas TVF ir Pasaulio banko 
programas ir išteklius, bet ir užtikrinti papildomą Sąjungos dalyvavimo naudą. 

(7) Komisija tur÷tų užtikrinti, kad Sąjungos makrofinansin÷ pagalba teisiškai ir iš esm÷s 
atitiktų priemones, taikomas įvairiose išor÷s veiksmų srityse, ir kitas atitinkamas 
Sąjungos politikos kryptis. 

(8) Konkretūs Sąjungos makrofinansin÷s pagalbos tikslai tur÷tų stiprinti pagalbos 
veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Komisija tur÷tų nuolat steb÷ti, kaip siekiama 
šių tikslų. 

(9) Sąjungos makrofinansin÷s pagalbos teikimo sąlygos tur÷tų būti nustatomos atsižvelgiant 
į Sąjungos politikos Moldovos Respublikos atžvilgiu pagrindinius principus ir tikslus. 

(10) Siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos finansinių interesų, susijusių su šia 
makrofinansine pagalba, apsaugą, būtina, kad Moldovos Respublika priimtų tinkamas 
priemones, susijusias su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia pagalba siejamų 
pažeidimų prevencija ir kova su jais. Taip pat būtina, kad Komisija vykdytų atitinkamą 
kontrolę ir kad Audito Rūmai atliktų atitinkamą auditą. 

(11) Šios Europos Sąjungos makrofinansin÷s pagalbos suteikimas nepažeidžia biudžeto 
valdymo institucijos galių. 

(12) Europos Sąjungos makrofinansinę pagalbą tur÷tų valdyti Komisija. Siekiant užtikrinti, 
kad Europos Parlamentas ir Ekonomikos ir finansų komitetas gal÷tų steb÷ti, kaip 

įgyvendinamas šis sprendimas, Komisija tur÷tų juos nuolat informuoti apie su 

pagalba susijusius pokyčius ir pateikti jiems atitinkamus dokumentus. 

(12a) Vadovaujantis Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 291 straipsniu pagal įprastą 

teis÷kūros procedūrą priimtu reglamentu iš anksto nustatomi valstybių narių 

vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrol÷s mechanizmų 
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taisykl÷s ir bendrieji principai. Iki bus priimtas šis naujas reglamentas, toliau 

taikomas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką1, išskyrus 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri yra netaikoma,  

PRIöMö ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis 

1. Sąjunga suteikia Moldovos Respublikai didžiausią 90 mln. EUR dotacijos formos 
makrofinansinę pagalbą, siekdama pad÷ti Moldovos Respublikai stabilizuoti ekonomiką 
ir patenkinti jos mok÷jimų balanso ir biudžeto poreikius, kaip numatyta dabartin÷je TVF 
programoje. 

2. Sąjungos makrofinansin÷s pagalbos išmok÷jimą administruoja Komisija, nepažeisdama 
TVF ir Moldovos Respublikos susitarimų ar susitarimo memorandumų ir ekonomikos 
reformos, kuri nurodyta ES ir Moldovos Respublikos partneryst÷s ir bendradarbiavimo 
susitarime ir veiksmų plane, pagrindinių principų ir tikslų. Komisija nuolat informuoja 

Europos Parlamentą ir Ekonomikos ir finansų komitetą apie pagalbos valdymo 

pokyčius ir teikia jiems atitinkamus dokumentus. 

3. Sąjungos makrofinansin÷ pagalba teikiama dvejus metus ir šešis m÷nesius nuo 
pirmosios 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo memorandumo įsigaliojimo dienos. 

2 straipsnis 

1. Komisija, vadovaudamasi 5 straipsnyje nurodyta konsultavimo tvarka, turi įgaliojimus 
tartis su Moldovos Respublikos valdžios institucijomis d÷l su Sąjungos makrofinansine 
pagalba susijusių ekonomin÷s politikos sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo 
memorandume, kuriame pateikiamas ir šių sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis (toliau – 

susitarimo memorandumas). Šios sąlygos yra suderintos su TVF ir Moldovos 
Respublikos susitarimais ar susitarimo memorandumais ir su ekonomikos reformos, kuri 
nurodyta ES ir Moldovos Respublikos partneryst÷s ir bendradarbiavimo susitarime ir 
veiksmų plane, pagrindiniais principais ir tikslais. Šiais principais ir iškeltais tikslais 
siekiama stiprinti pagalbos, visų pirma įskaitant Moldovos Respublikos viešųjų finansų 
valdymo sistemas, veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Pažangą, pasiektą 
įgyvendinant šiuos tikslus, nuolat steb÷s Komisija. Pagalbos finansin÷s sąlygos turi būti 
išsamiai išd÷stytos dotacijos susitarime, d÷l kurio susitaria Komisija ir Moldovos 
Respublikos valdžios institucijos. 

2. Sąjungos makrofinansin÷s pagalbos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija prižiūri, ar 
Moldovos Respublikos finansiniai mechanizmai, administracin÷s procedūros ir vidaus 
bei išor÷s kontrol÷s mechanizmai, susiję su šia pagalba, yra patikimi, taip pat, ar 
laikomasi susitarto tvarkaraščio. 

3. Komisija reguliariai tikrina, ar Moldovos Respublikos ekonomin÷ politika atitinka 
Europos Sąjungos makrofinansin÷s pagalbos tikslus ir ar tinkamai laikomasi sutartų 
ekonomin÷s politikos sąlygų. Šiuo tikslu Komisija glaudžiai bendradarbiauja su TVF ir 
Pasaulio banku ir, prireikus −−−− su Ekonomikos ir finansų komitetu. 

                                                 
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 
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3 straipsnis 

1. Laikydamasi 2 dalies sąlygų, Komisija išmoka Moldovos Respublikai Sąjungos 
makrofinansinę pagalbą dotacijos forma mažiausiai per tris kartus. Kiekvienos dalies 
dydis nustatomas susitarimo memorandume. 

2. Komisija nusprendžia d÷l atskirų dalių išmok÷jimo, atsižvelgdama į tai, ar yra tinkamai 
įgyvendinamos ekonomin÷s politikos sąlygos, sutartos susitarimo memorandume. 
Antroji dalis ir paskesn÷s dalys neišmokamos anksčiau nei pra÷jus trims m÷nesiams po 
pirmesn÷s dalies išmok÷jimo. 

3. Sąjungos l÷šos pervedamos į Moldovos nacionalinį banką. Priklausomai nuo susitarimo 
memorandumo nuostatų, įskaitant nepatenkintų biudžeto finansavimo poreikių 
patvirtinimą, Sąjungos l÷šos gali būti pervestos į Moldovos Respublikos iždą, kuris yra 
galutinis gav÷jas. 

4 straipsnis 

Sąjungos makrofinansin÷ pagalba įgyvendinama pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 d÷l Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo 
finansinio reglamento nuostatas1 ir jo įgyvendinimo taisykles2. Susitarimo memorandume ir 
dotacijos susitarime, d÷l kurių turi būti susitarta su Moldovos Respublikos valdžios 
institucijomis, visų pirma numatomos konkrečios priemon÷s, kurias įgyvendinti imasi 
Moldovos Respublika, d÷l sukčiavimo, korupcijos ir kitų su pagalba siejamų pažeidimų 
prevencijos ir kovos su jais. Siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos l÷šų valdymo ir paskirstymo 
skaidrumą, susitarimo memorandume ir dotacijos susitarime taip pat numatoma Komisijos, 
įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą, kontrol÷, įskaitant teisę atlikti tikrinimus 
vietoje ir apžiūras. Juose taip pat numatomas Audito Rūmų vykdomas auditas, įskaitant auditą, 
kuris, prireikus, atliekamas vietoje. 

5 straipsnis 

1. Komisijai padeda komitetas.  

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. 

6 straipsnis 

1. Ne v÷liau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ataskaitą d÷l šio sprendimo įgyvendinimo per pra÷jusius metus, įskaitant to 
įgyvendinimo vertinimą. Ataskaitoje nurodomas susitarimo memorandume išd÷stytų 
politikos sąlygų, Moldovos Respublikos einamųjų ekonominių ir fiskalinių rezultatų ir 
Komisijos sprendimo išmok÷ti pagalbos dalis ryšys. 

                                                 
1 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.  
2 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis 

išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 d÷l Europos Bendrijų bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1). 
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2. Ne v÷liau kaip pra÷jus dvejiems metams nuo 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto 
naudojimuisi pagalba nustatyto laikotarpio pabaigos Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ex-post vertinimo ataskaitą. 

7 straipsnis 

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Priimta 

 

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu 

Pirmininkas      Pirmininkas 

 


