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PAKEITIMAI 001-005 
pateikė Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešimas
Sorin Moisă A8-0185/2017
Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai

Pasiūlymas dėl sprendimo (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

_____________________________________________________________

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sąjungos makrofinansine parama 
turėtų būti siekiama padėti Moldovai 
atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir 
tokiu būdu remti jos ekonominį ir 
socialinį vystymąsi;

(11) Sąjungos makrofinansine parama 
turėtų būti siekiama padėti Moldovai 
atkurti tvarią išorės finansavimo padėtį ir 
taip prisidėti prie didesnio šalies politinio 
ir makroekonominio stabilumo, ypač tose 
srityse, kurios susijusios su ekonomikos 
valdymu, finansų ir bankų sektoriaus 
valdymu ir priežiūra, įskaitant išsamų ir į 
rezultatus orientuotą bankinio sukčiavimo 
tyrimą ir politinį teismų 
nepriklausomumą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Sąjungos makrofinansinė parama 
turėtų padėti Moldovai vykdyti 
įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga 

(17) Sąjungos makrofinansinė parama 
turėtų padėti Moldovai vykdyti 
įsipareigojimą laikytis bendrų su Sąjunga 
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vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės 
valstybės, gero valdymo, žmogaus teisių 
paisymo, darnaus vystymosi, skurdo 
mažinimo ir atviros, taisyklėmis 
grindžiamos ir sąžiningos prekybos 
principus;

vertybių, įskaitant demokratijos, teisinės 
valstybės, gero valdymo, skaidraus ir 
nepolitinio viešojo administravimo, 
nepriklausomų teisminių institucijų, 
žmogaus teisių paisymo, žiniasklaidos 
laisvės, nepriklausomumo ir pliuralizmo, 
darnaus vystymosi ir skurdo mažinimo 
principus, taip pat įsipareigojimą laikytis 
atviros, taisyklėmis grindžiamos ir 
sąžiningos prekybos principų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
paramos teikimo sąlyga turėtų būti ta, kad 
Moldova paisytų veiksmingų demokratinių 
mechanizmų, įskaitant daugiapartinę 
parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę 
valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, 
konkretūs Sąjungos makrofinansinės 
paramos tikslai turėtų būti didinti 
Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų 
veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę 
ir skatinti vykdyti struktūrines reformas, 
skirtas tvariam ir integraciniam augimui, 
darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam 
konsolidavimui remti. Komisija ir Europos 
išorės veiksmų tarnyba turėtų reguliariai 
stebėti, kaip vykdomos išankstinės sąlygos 
ir kaip siekiama tų tikslų;

(18) išankstinė Sąjungos makrofinansinės 
paramos teikimo ir kiekvienos iš trijų 
išmokų mokėjimo sąlyga turėtų būti ta, kad 
Moldova paisytų veiksmingų demokratinių 
mechanizmų, įskaitant daugiapartinę 
parlamentinę sistemą, užtikrintų teisinę 
valstybę ir gerbtų žmogaus teises. Be to, 
konkretūs Sąjungos makrofinansinės 
paramos tikslai turėtų būti didinti 
Moldovos viešųjų finansų valdymo sistemų 
veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, 
užtikrinti veiksmingą kovą su korupcija ir 
pinigų plovimu, finansų ir bankų 
sektoriaus valdymą ir priežiūrą, teikti 
papildomą paramą makroekonominiam 
stabilumui išsaugoti, gerinti valdymą ir 
skatinti vykdyti struktūrines reformas, 
skirtas tvariam ir integraciniam augimui, 
darbo vietų kūrimui ir fiskaliniam 
konsolidavimui remti. Sąjungos 
makrofinansinė parama Moldovai taip pat 
turėtų apimti priemones, kuriomis būtų 
remiamas ES ir Moldovos asociacijos 
susitarimo, įskaitant išsamų ir visapusišką 
laisvosios prekybos susitarimą, 
įgyvendinimas. Siekiant užtikrinti, kad 
konkretūs tikslai būtų tinkamai įvertinti, 
reikia juos nustatyti taip, kad juos būtų 
galima patikrinti ir išmatuoti. Komisija ir 
Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų 
reguliariai stebėti, kaip vykdomos 
išankstinės sąlygos ir kaip siekiama tų 
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tikslų. Jeigu išankstinės sąlygos 
nevykdomos, nesilaikoma nustatytų tikslų 
ir nepaisoma asociacijos susitarimo 
principų ir tikslų, Komisija turėtų laikinai 
sustabdyti arba nutraukti Sąjungos 
makrofinansinės paramos išmokėjimą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekdama užtikrinti, kad su Sąjungos 
makrofinansine parama susiję finansiniai 
jos interesai būtų apsaugoti veiksmingai, 
Moldova turėtų imtis tinkamų priemonių, 
susijusių su sukčiavimo, korupcijos ir kitų 
su šia parama siejamų pažeidimų 
prevencija ir kova su jais. Be to, turėtų būti 
parengtos nuostatos, pagal kurias Komisija 
atliktų patikrinimus, o Audito Rūmai – 
auditus;

(19) siekdama užtikrinti, kad su Sąjungos 
makrofinansine parama susiję finansiniai 
jos interesai būtų apsaugoti veiksmingai, 
Moldova turėtų įgyvendinti tinkamas 
priemones, susijusias su sukčiavimo, 
korupcijos ir kitų su šia parama siejamų 
pažeidimų prevencija ir kova su jais. 
Moldova turėtų reguliariai pranešti 
Komisijai apie makrofinansinės paramos 
įgyvendinimą, taikydama visišką 
informacijos atskleidimą ir griežtai 
laikydamasi Sąjungos finansinių 
taisyklių. Be to, turėtų būti parengtos 
nuostatos, pagal kurias Komisija atliktų 
patikrinimus, o Audito Rūmai – auditus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Sąjungos makrofinansinė parama 
turėtų būti teikiama atsižvelgiant į 
ekonominės politikos sąlygas, kurios turi 
būti nustatytos susitarimo memorandume. 
Siekiant užtikrinti vienodas įgyvendinimo 
sąlygas ir veiksmingumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai dėl tokių sąlygų 
derėtis su Moldovos valdžios 
institucijomis, prižiūrint valstybių narių 
atstovų komitetui, kaip numatyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011. Pagal tą 
reglamentą patariamoji procedūra paprastai 
turėtų būti taikoma visais atvejais, išskyrus 

(24) Sąjungos makrofinansinė parama 
turėtų būti teikiama atsižvelgiant į sąlygas, 
kurios turi būti nustatytos susitarimo 
memorandume. Tokios sąlygos turėtų būti 
susietos su kiekvienos iš trijų išmokų 
mokėjimu. Siekiant užtikrinti vienodas 
įgyvendinimo sąlygas ir veiksmingumą, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
dėl tokių sąlygų įgyvendinimo derėtis su 
Moldovos valdžios institucijomis, 
prižiūrint valstybių narių atstovų komitetui, 
kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 
182/2011. Pagal tą reglamentą patariamoji 
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tuos, kurie numatyti tame reglamente. 
Atsižvelgiant į galimą didelį paramos, 
kurios suma didesnė nei 90 mln. EUR, 
poveikį tikslinga, kad tą ribą viršijančioms 
operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo 
procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos 
makrofinansinės paramos Moldovai sumą, 
nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma 
priimant susitarimo memorandumą, 
mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar 
nutraukiant jos teikimą,

procedūra paprastai turėtų būti taikoma 
visais atvejais, išskyrus tuos, kurie 
numatyti tame reglamente. Atsižvelgiant į 
galimą didelį paramos, kurios suma 
didesnė nei 90 mln. EUR, poveikį 
tikslinga, kad tą ribą viršijančioms 
operacijoms būtų taikoma nagrinėjimo 
procedūra. Atsižvelgiant į Sąjungos 
makrofinansinės paramos Moldovai sumą, 
nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma 
priimant susitarimo memorandumą, 
mažinant paramą ir laikinai sustabdant ar 
nutraukiant jos teikimą,


