
PE605.549/ 1

NL

28.6.2017 A8-0185/ 001-005

AMENDEMENTEN 001-005 
ingediend door de Commissie internationale handel

Verslag
Sorin Moisă A8-0185/2017
Macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië

Voorstel voor een besluit (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet gericht zijn op het helpen 
herstellen van een houdbare externe 
financieringspositie voor Moldavië en 
aldus de economische en sociale 
ontwikkeling van het land ondersteunen.

(11) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet gericht zijn op het helpen 
herstellen van een houdbare externe 
financieringspositie voor Moldavië en 
aldus bijdragen tot meer politieke en 
macro-economische stabiliteit van het 
land, met name op gebieden die 
samenhangen met economische 
governance, financiële en bancaire 
governance en controle, waaronder via 
een grondig en resultaatgericht onderzoek 
van de bankfraude en de politieke 
onafhankelijkheid van de rechterlijke 
macht.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet Moldavië ondersteunen in zijn 

(17) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet Moldavië ondersteunen in zijn 
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engagement met betrekking tot waarden 
die het land met de Unie deelt, waaronder 
democratie, de rechtsstaat, behoorlijk 
bestuur, eerbiediging van de 
mensenrechten, duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding, en ook in zijn 
engagement met betrekking tot de 
beginselen van open, op regels gebaseerde 
en eerlijke handel.

engagement met betrekking tot waarden 
die het land met de Unie deelt, waaronder 
democratie, de rechtsstaat, behoorlijk 
bestuur, de depolitisering en transparantie 
van het openbaar bestuur, een 
onafhankelijk justitieel apparaat, 
eerbiediging van de mensenrechten, 
mediavrijheid, -onafhankelijkheid en 
-pluralisme, duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding, en ook in zijn 
engagement met betrekking tot de 
beginselen van open, op regels gebaseerde 
en eerlijke handel.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Een randvoorwaarde voor de 
toekenning van de macrofinanciële bijstand 
van de Unie moet zijn dat Moldavië 
doeltreffende democratische mechanismen 
– waaronder een parlementair stelsel met 
meerdere partijen – en de rechtsstaat 
eerbiedigt, en eerbiediging van de 
mensenrechten garandeert. Daarnaast 
moeten de specifieke doelstellingen van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie de 
doelmatigheid, transparantie en 
verantwoording van de beheerssystemen 
voor de overheidsfinanciën en het bestuur 
en het toezicht in de financiële sector in 
Moldavië versterken en bijdragen aan 
structurele hervormingen die gericht zijn 
op de bevordering van duurzame en 
inclusieve groei, het scheppen van 
werkgelegenheid en 
begrotingsconsolidatie. De Commissie en 
de Europese Dienst voor extern optreden 
moeten er regelmatig op toezien dat aan de 
noodzakelijke voorwaarden is voldaan en 
die doelstellingen worden verwezenlijkt.

(18) Een randvoorwaarde voor de 
toekenning van de macrofinanciële bijstand 
van de Unie en voor de uitbetaling van elk 
van de drie tranches ervan moet zijn dat 
Moldavië doeltreffende democratische 
mechanismen – waaronder een 
parlementair stelsel met meerdere partijen 
– en de rechtsstaat eerbiedigt, en 
eerbiediging van de mensenrechten 
garandeert. Daarnaast moeten de specifieke 
doelstellingen van de macrofinanciële 
bijstand van de Unie de doelmatigheid, 
transparantie en verantwoording van de 
beheerssystemen voor de 
overheidsfinanciën versterken, zorgen 
voor een doeltreffende aanpak van de 
corruptie en de witwaspraktijken, het 
bestuur en het toezicht in de financiële 
sector en de bankensector in Moldavië 
verbeteren, meer steun toekennen voor 
het behoud van macro-economische 
stabiliteit, het bestuur verbeteren en 
bijdragen aan structurele hervormingen die 
gericht zijn op de bevordering van 
duurzame en inclusieve groei, het scheppen 
van werkgelegenheid en 
begrotingsconsolidatie. De 
macrofinanciële bijstand van de Unie aan 
Moldavië dient tevens maatregelen ter 



PE605.549/ 3

NL

ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van de associatieovereenkomst 
EU-Moldavië, met inbegrip van de diepe 
en brede vrijhandelsovereenkomst, te 
omvatten. Om te waarborgen dat deze 
doelstellingen op deugdelijke wijze 
kunnen worden getoetst, moeten ze op een 
verifieerbare en meetbare manier worden 
geformuleerd. De Commissie en de 
Europese Dienst voor extern optreden 
moeten er regelmatig op toezien dat aan de 
noodzakelijke voorwaarde is voldaan en 
die doelstellingen worden verwezenlijkt. 
Indien de voorwaarden en doelstellingen 
niet worden verwezenlijkt of indien de 
doelstellingen en beginselen van de 
associatieovereenkomst algemeen worden 
veronachtzaamd, moet de uitbetaling van 
de macrofinanciële bijstand van de Unie 
door de Commissie tijdelijk worden 
geschorst of ingetrokken.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Met het oog op een doeltreffende 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie in het kader van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie, moet 
Moldavië passende maatregelen nemen 
voor de preventie en bestrijding van fraude, 
corruptie en andere onregelmatigheden met 
betrekking tot deze bijstand. Daarnaast 
moet erin worden voorzien dat de 
Commissie controles verricht en de 
Rekenkamer audits uitvoert.

(19) Met het oog op een doeltreffende 
bescherming van de financiële belangen 
van de Unie in het kader van de 
macrofinanciële bijstand van de Unie, moet 
Moldavië passende maatregelen ten 
uitvoer leggen voor de preventie en 
bestrijding van fraude, corruptie en andere 
onregelmatigheden met betrekking tot deze 
bijstand. Moldavië moet de Commissie 
geregeld informeren over de 
tenuitvoerlegging van de macrofinanciële 
bijstand op basis van volledige openheid 
en strikte naleving van de financiële 
regels van de Unie. Daarnaast moet erin 
worden voorzien dat de Commissie 
controles verricht en de Rekenkamer audits 
uitvoert.
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Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet onderworpen zijn aan 
economische beleidsvoorwaarden, die in 
een memorandum van overeenstemming 
moeten worden vastgesteld. Ter wille van 
de efficiëntie en om eenvormige 
uitvoeringsvoorwaarden te waarborgen, 
moet de Commissie worden gemachtigd 
om met de Moldavische autoriteiten 
onderhandelingen over die voorwaarden te 
voeren onder toezicht van het comité van 
vertegenwoordigers van de lidstaten waarin 
Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. 
Krachtens die verordening moet in de regel 
de raadplegingsprocedure worden gebruikt 
in alle andere gevallen dan die waarin die 
verordening voorziet. Gezien de mogelijk 
belangrijke gevolgen van bijstand van meer 
dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de 
onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor 
verrichtingen boven die drempel. Gezien 
het bedrag van de macrofinanciële bijstand 
van de Unie aan Moldavië moet op de 
goedkeuring van het memorandum van 
overeenstemming en voor het verlagen, 
opschorten of annuleren van de bijstand de 
onderzoeksprocedure worden toegepast,

(24) De macrofinanciële bijstand van de 
Unie moet onderworpen zijn aan 
voorwaarden, die in een memorandum van 
overeenstemming moeten worden 
vastgesteld. Aan deze voorwaarden moet 
worden voldaan met het oog op de 
uitbetaling van elk van de drie 
bijstandstranches. Ter wille van de 
efficiëntie en om eenvormige 
uitvoeringsvoorwaarden te waarborgen, 
moet de Commissie worden gemachtigd 
om met de Moldavische autoriteiten 
onderhandelingen over die 
uitvoeringsvoorwaarden te voeren onder 
toezicht van het comité van 
vertegenwoordigers van de lidstaten waarin 
Verordening (EU) nr. 182/2011 voorziet. 
Krachtens die verordening moet in de regel 
de raadplegingsprocedure worden gebruikt 
in alle andere gevallen dan die waarin die 
verordening voorziet. Gezien de mogelijk 
belangrijke gevolgen van bijstand van meer 
dan 90 miljoen EUR, is het passend dat de 
onderzoeksprocedure wordt gebruikt voor 
verrichtingen boven die drempel. Gezien 
het bedrag van de macrofinanciële bijstand 
van de Unie aan Moldavië moet op de 
goedkeuring van het memorandum van 
overeenstemming en voor het verlagen, 
opschorten of annuleren van de bijstand de 
onderzoeksprocedure worden toegepast,


