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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-005 
predložené Výbor pre medzinárodný obchod

Správa
Sorin Moisă A8-0185/2017
Makrofinančná pomoc Moldavskej republike

Návrh rozhodnutia (COM(2017)0014 – C8-0016/2017 – 2017/0007(COD))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Makrofinančná pomoc Únie by mala 
byť zameraná na podporu obnovy 
udržateľnej vonkajšej finančnej situácie 
Moldavska a zároveň aj na podporu jeho 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

(11) Makrofinančná pomoc Únie by mala 
byť zameraná na podporu obnovy 
udržateľnej vonkajšej finančnej situácie 
Moldavska a zároveň prispieť k väčšej 
politickej a makroekonomickej stabilite 
krajiny, najmä v oblastiach spojených so 
správou hospodárskych záležitostí, 
finančným a bankovým riadením a 
dohľadom vrátane dôkladného, na 
výsledky zameraného vyšetrovania 
bankových podvodov a politickej 
nezávislosti súdnictva.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Makrofinančnou pomocou Únie by 
sa mal podporiť záväzok Moldavska voči 

(17) Makrofinančnou pomocou Únie by 
sa mal podporiť záväzok Moldavska voči 
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hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s 
Úniou, vrátane hodnôt, ako je demokracia, 
právny štát, dobrá správa vecí verejných, 
dodržiavanie ľudských práv, udržateľný 
rozvoj a znižovanie chudoby, ako aj jeho 
záväzok dodržiavať zásady otvoreného a 
spravodlivého obchodu založeného na 
pravidlách.

hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s 
Úniou, vrátane demokracie, právneho 
štátu, odpolitizovania a transparentnosti 
verejnej správy, nezávislého súdnictva, 
rešpektovania ľudských práv, slobody, 
nezávislosti a plurality médií, 
udržateľného rozvoja a znižovania 
chudoby, ako aj jeho záväzok dodržiavať 
zásady otvoreného a spravodlivého 
obchodu založeného na pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Podmienkou poskytnutia 
makrofinančnej pomoci Únie by malo byť 
rešpektovanie účinných demokratických 
mechanizmov vrátane pluralitného 
parlamentného systému a zásad právneho 
štátu a dodržiavanie ľudských práv zo 
strany Moldavska. Špecifickými cieľmi 
makrofinančnej pomoci Únie by okrem 
toho malo byť zvýšenie efektívnosti, 
transparentnosti a zodpovednosti systémov 
riadenia verejných financií, správy a 
dohľadu vo finančnom sektore Moldavska 
a presadzovanie štrukturálnych reforiem 
zameraných na podporu udržateľného a 
inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných 
miest a fiškálnej konsolidácie. Plnenie 
podmienok, ako aj dosahovanie uvedených 
cieľov by mala pravidelne monitorovať 
Komisia a Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť.

(18) Podmienkou poskytnutia 
makrofinančnej pomoci Únie a vyplatenia 
každej z troch splátok by malo byť 
rešpektovanie účinných demokratických 
mechanizmov vrátane pluralitného 
parlamentného systému a zásad právneho 
štátu a záruky dodržiavania ľudských práv 
zo strany Moldavska. Špecifickými cieľmi 
makrofinančnej pomoci Únie by okrem 
toho malo byť zvýšenie efektívnosti, 
transparentnosti a zodpovednosti systémov 
riadenia verejných financií, zabezpečenie 
účinného boja proti korupcii a praniu 
špinavých peňazí, správy a dohľadu vo 
finančnom a bankovom sektore 
Moldavska, poskytovanie ďalšej podpory 
pre zachovanie makroekonomickej 
stability, zlepšenie správy a presadzovanie 
štrukturálnych reforiem zameraných na 
podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, 
vytvárania pracovných miest a fiškálnej 
konsolidácie. Makrofinančná pomoc Únie 
Moldavsku by mala tiež zahŕňať 
opatrenia na podporu vykonávania 
dohody o pridružení medzi EÚ a 
Moldavskom vrátane DCFTA. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa špecifické ciele mohli 
riadne posúdiť, musia byť stanovené 
preukázateľným a merateľným spôsobom. 
Plnenie podmienky, ako aj dosahovanie 
uvedených cieľov by mala pravidelne 
monitorovať Komisia a Európska služba 
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pre vonkajšiu činnosť. Ak podmienka a 
ciele nie sú splnené alebo ak sa ciele a 
zásady dohody o pridružení vo 
všeobecnosti neberú do úvahy, Komisia by 
mala dočasne pozastaviť alebo zrušiť 
vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zaistiť účinnú ochranu 
finančných záujmov Únie v súvislosti s 
makrofinančnou pomocou Únie by malo 
Moldavsko prijať vhodné opatrenia 
týkajúce sa predchádzania a boja proti 
podvodom, korupcii a všetkým ďalším 
nezrovnalostiam súvisiacim s touto 
pomocou. Okrem toho by sa malo stanoviť, 
že Komisia bude vykonávať kontroly a 
Dvor audítorov bude vykonávať audity.

(19) S cieľom zaistiť účinnú ochranu 
finančných záujmov Únie v súvislosti s 
makrofinančnou pomocou Únie by malo 
Moldavsko implementovať vhodné 
opatrenia týkajúce sa predchádzania a boja 
proti podvodom, korupcii a všetkým 
ďalším nezrovnalostiam súvisiacim s touto 
pomocou. Moldavsko by malo pravidelne 
informovať Komisiu o vykonávaní 
makrofinančnej pomoci na základe 
úplného zverejňovania a prísneho 
dodržiavania finančných predpisov Únie. 
Okrem toho by sa malo stanoviť, že 
Komisia bude vykonávať kontroly a Dvor 
audítorov bude vykonávať audity.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Na makrofinančnú pomoc Únie by sa 
mali vzťahovať podmienky v oblasti 
hospodárskej politiky, ktoré sa majú 
stanoviť v memorande o porozumení. S 
cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania a na účely efektívnosti by 
mala byť Komisia splnomocnená rokovať 
o týchto podmienkach s moldavskými 
orgánmi pod dohľadom výboru zástupcov 
členských štátov v súlade s nariadením 
(EÚ) č. 182/2011. Podľa uvedeného 
nariadenia by sa mal konzultačný postup 
vo všeobecnosti uplatňovať vo všetkých 

(24) Na makrofinančnú pomoc Únie by sa 
mali vzťahovať podmienky, ktoré sa majú 
stanoviť v memorande o porozumení. Tieto 
podmienky by mali súvisieť s vyplatením 
každej z troch splátok. S cieľom 
zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania a na účely efektívnosti by 
mala byť Komisia splnomocnená rokovať 
o týchto podmienkach vykonávania s 
moldavskými orgánmi pod dohľadom 
výboru zástupcov členských štátov v 
súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011. 
Podľa uvedeného nariadenia by sa mal 
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prípadoch okrem tých, ktoré sú stanovené v 
uvedenom nariadení. Vzhľadom na 
potenciálne významný vplyv pomoci 
presahujúcej 90 miliónov EUR je vhodné, 
aby sa na operácie presahujúce túto 
prahovú hodnotu uplatnil postup 
preskúmania. Vzhľadom na výšku 
makrofinančnej pomoci Únie Moldavsku 
by sa mal na prijatie memoranda o 
porozumení a na akékoľvek zníženie, 
pozastavenie alebo zrušenie pomoci 
uplatniť postup preskúmania,

konzultačný postup vo všeobecnosti 
uplatňovať vo všetkých prípadoch okrem 
tých, ktoré sú stanovené v uvedenom 
nariadení. Vzhľadom na potenciálne 
významný vplyv pomoci presahujúcej 
90 miliónov EUR je vhodné, aby sa na 
operácie presahujúce túto prahovú hodnotu 
uplatnil postup preskúmania. Vzhľadom na 
výšku makrofinančnej pomoci Únie 
Moldavsku by sa mal na prijatie 
memoranda o porozumení a na akékoľvek 
zníženie, pozastavenie alebo zrušenie 
pomoci uplatniť postup preskúmania,


