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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът отбелязва, че предложената операция за МФП ще възлезе на не повече от 

100 милиона евро, предоставени под формата на средносрочен заем в размер до 60 млн. 

евро и безвъзмездни средства до 40 млн. EUR, изплатени на три транша през 2017 и 

2018 г. Провизирането на заема ще се осъществи в бюджетите за 2019—2020 г., а 

бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по частта безвъзмездни 

средства ще бъдат включени в бюджетите за 2017—2018 г. 

 

Целта на предложеното действие е да се подпомогне възстановяването на устойчиво 

външно финансиране на Молдова. Тя ще допълва програмите и средствата, 

осигурявани от МВФ и Световната банка, и ще бъде обвързана от предварителното 

условие Молдова да зачита действителни демократични механизми, включително 

многопартийна парламентарна система и принципите на правовата държава и 

гаранциите за зачитането на правата на човека. 

 

Докладчикът подкрепя предложената операция за МФП, като необходимо допълнение 

към международната и европейската помощ за Молдова и като проява на европейска 

солидарност с държава, която все още е изправена пред периода на политически и 

икономически затруднения. Той потвърждава подновения ангажимент от страна на 

молдовските органи да отговорят на предизвикателствата пред управлението на 

страната, както и да напреднат в провеждането на необходимите политически реформи, 

но настоява, че Молдова трябва действително да изпълни започнатия от нея процес на 

реформи. 

 

Поради това е от решаващо значение е отпускането на различните траншове от 

помощта, да бъде строго обвързано с изпълнението на задълженията в рамките на ясно 

определени заедно с молдовските органи срокове, включително в области, свързани с 

принципите на правовата държава, борбата срещу корупцията, независимостта на 

съдебната власт, укрепването на устойчивостта на финансовия сектор и на 

прозрачността при финансирането на политическите партии.  

 

Докладчикът припомня, че Споразумението за асоцииране с Молдова е едно от най-

напредналите, които ЕС е подписвал някога: то предоставя солидна основа за 

задълбочаване на икономическото и политическото сътрудничество по пътя на 

европейската интеграция на Молдова. 

  

Основният финансов инструмент на ЕС за подпомагане на Молдова понастоящем е 

Европейският инструмент за съседство (ЕИС), който подкрепя именно прилагането на 

задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия и програмата за асоцииране. 

Докладчикът също така отбелязва, че Молдова участва в регионални програми, 

трансгранично сътрудничество и инициативи, отворени за всички съседни държави, 

като „Еразъм +“, TAIEX, SIGMA и механизма за инвестиции по линия на 

добросъседството (NIF). Когато бъде приет, Европейският фонд за устойчиво развитие 

също ще предостави нови възможности за инвестиране в Молдова. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
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Комисията по бюджети приканва водещата комисия по международна търговия да 

вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде насочена към 

подпомагане на възстановяването на 

устойчиво външно финансиране за 

Молдова, като по този начин се 

подпомага икономическото и 

социалното развитие на страната. 

(11) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде насочена към 

подпомагане на възстановяването на 

устойчиво външно финансиране за 

Молдова, като по този начин се 

подпомага икономическото и 

социалното развитие на страната, 

особено в области, свързани с 

икономическото управление и 

съдебната власт, и се насърчават 

реформите в тези области. 

 

Изменение   2 

Предложение за решение 

Съображение 17 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да подкрепя ангажимента 

на Молдова за общи ценности със 

Съюза, включително демокрация, 

правова държава, добро управление, 

зачитане на правата на човека, 

устойчиво развитие и намаляване на 

бедността, както и нейната 

ангажираност с принципите за отворена 

и справедлива търговия, основана на 

правила. 

(17) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да подкрепя ангажимента 

на Молдова за общи ценности със 

Съюза, включително демокрация, 

правова държава, добро управление, 

деполитизация на назначенията в 

публичната администрация, зачитане 

на правата на човека и свободни, 

независими и плуралистични медии, 

устойчиво развитие и намаляване на 

бедността, както и нейната 

ангажираност с принципите за отворена 

и справедлива търговия, основана на 

правила. 
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Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 18 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Зачитането от страна на Молдова 

на ефективни демократични механизми, 

включително многопартийна 

парламентарна система и правова 

държава, и осигуряването на гаранции 

за зачитането на правата на човека са 

предпоставка за предоставянето на 

макрофинансовата помощ от Съюза. 

Освен това конкретните цели на 

макрофинансовата помощ от Съюза 

следва да подобрят ефикасността, 

прозрачността и отчетността на 

системите за управление на публичните 

финанси, управлението и надзора върху 

финансовия сектор в Молдова и да 

насърчат структурните реформи, 

насочени към подпомагането на 

устойчив и приобщаващ растеж, 

създаването на работни места и 

фискална консолидация. Комисията и 

Европейската служба за външна дейност 

следва редовно да наблюдават 

спазването на предварителните условия 

и напредъка в постигането на тези цели. 

(18) Зачитането от страна на Молдова 

на ефективни демократични механизми, 

включително многопартийна 

парламентарна система и правова 

държава, и осигуряването на гаранции 

за зачитането на правата на човека са 

предпоставка за предоставянето на 

макрофинансовата помощ от Съюза и за 

изплащането на всеки транш от 

помощта. Освен това конкретните цели 

на макрофинансовата помощ от Съюза 

следва да подобрят ефикасността, 

прозрачността и отчетността на 

системите за управление на публичните 

финанси, управлението и надзора върху 

финансовия сектор в Молдова, да 

провеждат политики насочени към 

постигането на стабилност, 

предоставяйки допълнителна 

подкрепа за запазване на 

макроикономическата стабилност, 

да подобрят управлението и да 

насърчат истински и ефективни 

структурни реформи, насочени към 

подпомагането на устойчив и 

приобщаващ растеж, създаването на 

работни места и фискална 

консолидация. Отпускането на 

макрофинансовата помощ следва 

също така да бъде обвързано с осезаем 

напредък в борбата срещу изпирането 

на пари и корупцията, в това число 

корупцията по високите етажи на 

властта, както и укрепването на 

независимостта на съдебната власт. 

Тези условия следва също така да 

допринесат за подобряването на 

икономическото управление и 

насърчаване на реформите в Молдова. 

С цел да се осигури тяхната правилна 

оценка, е изключително важно 
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съответните условия да бъдат 

формулирани по строг и измерим 

начин. Комисията и Европейската 

служба за външна дейност следва 

редовно да наблюдават спазването на 

предварителните условия и напредъка в 

постигането на тези цели. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 19 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) С оглед осигуряване на ефикасна 

защита на финансовите интереси на 

Съюза, свързани с макрофинансовата 

помощ от Съюза, Молдова следва да 

предприеме подходящи мерки относно 

предотвратяването и борбата с 

измамите, корупцията и всякакви други 

нередности във връзка с помощта. 

Освен това следва да се предвиди 

извършването на проверки от страна на 

Комисията и одити на Сметната палата. 

(19) С оглед осигуряване на ефикасна 

защита на финансовите интереси на 

Съюза, свързани с макрофинансовата 

помощ от Съюза, Молдова следва да 

предприеме подходящи мерки относно 

предотвратяването и борбата с 

измамите, корупцията и всякакви други 

нередности във връзка с помощта. 

Молдова следва редовно да информира 

Комисията относно усвояването на 

макрофинансовата помощ въз основа 

на пълно оповестяване и строго 

придържане към финансовите 

правила на Съюза. Освен това следва да 

се предвиди извършването на проверки 

от страна на Комисията и одити на 

Сметната палата. 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 24 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде обвързана с 

изпълнението на условия в областта на 

икономическата политика, които ще 

бъдат определени в Меморандума за 

(24) Макрофинансовата помощ от 

Съюза следва да бъде обвързана с 

изпълнението на условия в областта на 

икономическата политика – с особен 

фокус върху молдовската икономика, 
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разбирателство. За да се гарантират 

еднакви условия на изпълнение, както и 

за целите на по-голяма ефикасност, на 

Комисията следва да бъде предоставено 

правомощието да договори тези условия 

с органите на Молдова под надзора на 

комитета на представителите на 

държавите членки в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно 

този регламент процедурата по 

консултиране следва по принцип да се 

прилага за всички случаи с изключение 

на предвидените в регламента. Като се 

има предвид потенциално значителното 

въздействие на помощ, чийто размер 

надхвърля 90 милиона евро, е 

целесъобразно за операциите над този 

праг да се използва процедурата по 

разглеждане. Предвид размера на 

макрофинансовата помощ от Съюза за 

Молдова процедурата по разглеждане 

следва да се прилага за приемането на 

Меморандума за разбирателство и за 

намаляване, спиране или отмяна на 

помощта, 

системата на икономическо 

управление, и в частност в банковия 

сектор, и съдебната власт – които ще 

бъдат определени в Меморандума за 

разбирателство, включително ясно 

определени срокове за изпълнението 

на съответните условия. Липсата на 

осезателен напредък в изпълнението 

на тези условия следва да доведе до 

временното прекратяване или 

анулиране на изплащането на 

макрофинансовата помощ от Съюза. 
За да се гарантират еднакви условия на 

изпълнение, както и за целите на по-

голяма ефикасност, на Комисията 

следва да бъде предоставено 

правомощието да договори тези условия 

с органите на Молдова под надзора на 

комитета на представителите на 

държавите членки в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно 

този регламент процедурата по 

консултиране следва по принцип да се 

прилага за всички случаи с изключение 

на предвидените в регламента. Като се 

има предвид потенциално значителното 

въздействие на помощ, чийто размер 

надхвърля 90 милиона евро, е 

целесъобразно за операциите над този 

праг да се използва процедурата по 

разглеждане. Предвид размера на 

макрофинансовата помощ от Съюза за 

Молдова процедурата по разглеждане 

следва да се прилага за приемането на 

Меморандума за разбирателство и за 

намаляване, спиране или отмяна на 

помощта, 
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