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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Raportorul pentru aviz remarcă faptul că cuantumul maxim al plăților efectuate în cadrul 

operațiunii de asistență macrofinanciară (AMF) propuse va fi de 100 de milioane EUR, 

această sumă urmând să fie pusă la dispoziție sub forma unui împrumut pe termen mediu în 

valoare de până la 60 de milioane EUR și a unor granturi în valoare de până la 40 de milioane 

EUR; asistența macrofinanciară va fi furnizată în trei tranșe, în 2017 și 2018. Provizioanele 

pentru împrumutul acordat vor fi înscrise în bugetele aferente exercițiilor 2019-2020, în timp 

ce angajamentele și plățile legate de componenta de grant vor fi prevăzute în bugetele aferente 

exercițiilor 2017-2018. 

 

Scopul operațiunii propuse este de a sprijini restabilirea unei situații de finanțare externă 

sustenabilă pentru Moldova. Asistența macrofinanciară urmează să completeze programele și 

resursele puse la dispoziție de FMI și de Banca Mondială, iar condiția prealabilă pentru 

acordarea sa va fi respectarea de către Moldova a mecanismelor democratice reale, printre 

care un sistem parlamentar pluripartit, precum și a statului de drept, inclusiv garantarea 

respectării drepturilor omului. 

 

Raportorul pentru aviz sprijină operațiunea de asistență macrofinanciară propusă, care 

reprezintă o completare necesară a asistenței internaționale și europene acordate Moldovei și 

ilustrează solidaritatea europeană față de această țară, ce traversează în continuare o perioadă 

dificilă din punct de vedere economic și politic. Raportorul pentru aviz ia act de angajamentul 

reînnoit din partea autorităților din Republica Moldova de a aborda problemele legate de 

guvernanță cu care se confruntă această țară și de a continua reformele politice necesare, dar 

subliniază că Republica Moldova trebuie să continue să pună în aplicare în mod eficace 

procesul de reformă inițiat. 

 

Prin urmare, este esențial ca punerea la dispoziție a diferitelor tranșe ale asistenței să fie 

condiționată în mod strict de îndeplinirea obligațiilor într-un interval de timp bine definit de 

către autoritățile din Republica Moldova, inclusiv în domenii care vizează statul de drept, 

lupta împotriva corupției, independența sistemului judiciar, consolidarea rezistenței sectorului 

financiar, precum și transparența în finanțarea partidelor politice.  

 

Raportorul pentru aviz reamintește că Acordul de asociere cu Republica Moldova este unul 

dintre cele mai avansate acorduri de acest tip semnate de UE: el oferă o bază solidă pentru 

aprofundarea cooperării economice și politice în cadrul procesului de integrare europeană a 

Republicii Moldova. 

  

Principalul instrument de finanțare de care dispune UE pentru a sprijini Republica Moldova 

este, în prezent, Instrumentul european de vecinătate (IEV), care sprijină, mai precis, 

introducerea zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare și punerea în aplicare a 

Programului de asociere. De asemenea, raportorul pentru aviz are în vedere faptul că 

Republica Moldova participă la programe regionale, de cooperare transfrontalieră, precum și 

la inițiative deschise tuturor țărilor din vecinătate, cum ar fi Erasmus+, TAIEX, SIGMA și 

Facilitatea de investiții pentru vecinătate (FIV). După ce Fondul european pentru dezvoltare 

durabilă va fi adoptat, acesta va oferi, de asemenea, noi posibilități de investiții în Republica 

Moldova. 
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, 

să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Considerentul 11 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop 

sprijinirea restabilirii unei situații de 

finanțare externă durabile pentru Moldova, 

sprijinind astfel dezvoltarea sa economică 

și socială. 

(11) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să aibă drept scop 

sprijinirea restabilirii unei situații de 

finanțare externă durabile pentru Moldova, 

sprijinind astfel dezvoltarea sa economică 

și socială, în special în domenii ce privesc 

guvernarea economică și sectorul judiciar 

și ar trebui, totodată, să încurajeze 

procesul de reformă în aceste domenii. 

 

Amendamentul   2 

Propunere de decizie 

Considerentul 17 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să susțină 

angajamentul Moldovei față de valorile pe 

care le are în comun cu Uniunea, printre 

care democrația, statul de drept, buna 

guvernanță, respectarea drepturilor 

omului, dezvoltarea durabilă și reducerea 

sărăciei, precum și angajamentul său față 

de principiile privind schimburile 

comerciale deschise, echitabile și 

reglementate. 

(17) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să susțină 

angajamentul Moldovei față de valorile pe 

care le are în comun cu Uniunea, printre 

care democrația, statul de drept, buna 

guvernare, depolitizarea numirilor în 

administrația publică, respectarea 

drepturilor omului și medii de comunicare 

libere, independente și pluraliste, 

dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei, 

precum și angajamentul său față de 

principiile privind schimburile comerciale 

deschise, echitabile și reglementate. 
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Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Considerentul 18 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii ar trebui să fie ca Moldova 

să respecte mecanismele democratice reale, 

printre care un sistem parlamentar 

pluripartit, și statul de drept, și să garanteze 

respectarea drepturilor omului. În plus, 

obiectivele specifice ale asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii ar 

trebui să consolideze eficiența, transparența 

și responsabilitatea sistemelor de 

gestionare a finanțelor publice, guvernanța 

și supravegherea sectorului financiar în 

Moldova și să promoveze reformele 

structurale având ca scop sprijinirea 

creșterii economice durabile și favorabile 

incluziunii, crearea de locuri de muncă și 

consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea 

condițiilor prealabile, cât și realizarea 

obiectivelor respective ar trebui 

monitorizate periodic de către Comisie și 

Serviciul European de Acțiune Externă. 

(18) O condiție prealabilă pentru 

acordarea asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii și pentru punerea la 

dispoziție a fiecărei tranșe din această 

asistență ar trebui să fie ca Moldova să 

respecte mecanismele democratice reale, 

printre care un sistem parlamentar 

pluripartit, și statul de drept, și să garanteze 

respectarea drepturilor omului. În plus, 

obiectivele specifice ale asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii ar 

trebui să consolideze eficiența, transparența 

și responsabilitatea sistemelor de 

gestionare a finanțelor publice, guvernanța 

și supravegherea sectorului financiar în 

Moldova, să încurajeze aplicarea unor 

politici orientate către stabilitate, oferind 

un sprijin suplimentar pentru menținerea 

stabilității macroeconomice, să 

îmbunătățească guvernarea și să 

promoveze reformele structurale veritabile 

și eficiente, având ca scop sprijinirea 

creșterii economice durabile și favorabile 

incluziunii, crearea de locuri de muncă și 

consolidarea bugetară. Acordarea 

asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii ar trebui, de asemenea, să fie 

condiționată de realizarea unor progrese 

concrete în combaterea spălării de bani și 

a corupției, inclusiv a corupției la nivel 

înalt, precum și în consolidarea 

independenței sistemului judiciar. 

Impunerea acestor condiții prealabile ar 

trebui, de asemenea, să contribuie la 

îmbunătățirea guvernanței economice și 

să încurajeze realizarea reformelor în 

Republica Moldova. Pentru ca aceste 

condiții să poată fi evaluate corect, este 

esențial să fie enunțate într-o manieră 

strictă și măsurabilă. Atât îndeplinirea 

condițiilor prealabile, cât și realizarea 
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obiectivelor respective ar trebui 

monitorizate periodic de către Comisie și 

Serviciul European de Acțiune Externă. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Considerentul 19 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Pentru a se asigura că interesele 

financiare ale Uniunii în legătură cu 

asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii sunt protejate în mod eficient, 

Moldova ar trebui să adopte măsuri 

corespunzătoare privind prevenirea și 

combaterea fraudei, a corupției și a oricăror 

alte nereguli legate de această asistență. În 

plus, ar trebui să se adopte dispoziții care 

să prevadă efectuarea de verificări de către 

Comisie și de audituri de către Curtea de 

Conturi. 

(19) Pentru a se asigura că interesele 

financiare ale Uniunii în legătură cu 

asistența macrofinanciară din partea 

Uniunii sunt protejate în mod eficient, 

Moldova ar trebui să adopte măsuri 

corespunzătoare privind prevenirea și 

combaterea fraudei, a corupției și a oricăror 

alte nereguli legate de această asistență. 

Republica Moldova ar trebui să informeze 

regulat Comisia cu privire la aplicarea 

asistenței macrofinanciare, comunicând, 

în acest context, toate informațiile 

relevante și garantând respectarea 

deplină a normelor financiare ale 

Uniunii. În plus, ar trebui să se adopte 

dispoziții care să prevadă efectuarea de 

verificări de către Comisie și de audituri de 

către Curtea de Conturi. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Considerentul 24 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să facă obiectul 

unor condiții de politică economică, ce 

urmează a fi consemnate într-un 

memorandum de înțelegere. Pentru a se 

asigura condiții de punere în aplicare 

uniforme și din motive de eficiență, 

Comisia ar trebui să fie abilitată să 

(24) Asistența macrofinanciară din 

partea Uniunii ar trebui să facă obiectul 

unor condiții de politică economică, care 

ar trebui să acorde o atenție specială 

economiei Moldovei, sistemului de 

guvernare economică, în special în 

sectorul bancar, precum și sistemului 

judiciar, ce urmează a fi consemnate într-
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negocieze astfel de condiții cu autoritățile 

moldovene, sub supravegherea comitetului 

reprezentanților statelor membre, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011. În conformitate cu regulamentul 

respectiv, procedura de consultare ar trebui 

să se aplice, ca regulă generală, tuturor 

cazurilor care nu sunt prevăzute în 

regulamentul respectiv. Având în vedere 

impactul potențial important al asistenței 

de peste 90 de milioane EUR, este adecvat 

să se utilizeze procedura de examinare 

pentru operațiunile care depășesc acest 

prag. Luând în considerare cuantumul 

asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii acordate Moldovei, pentru 

adoptarea memorandumului de înțelegere 

și pentru orice reducere, suspendare sau 

anulare a asistenței ar trebui să se aplice 

procedura de examinare, 

un memorandum de înțelegere, inclusiv al 

unor termene-limită stabilite cu precizie 

pentru îndeplinirea acestor condiții. Dacă 

nu se realizează progrese concrete în 

respectarea acestor condiții, ar trebui să 

se adopte măsuri pentru a suspenda 

temporar sau pentru a anula plata 

asistenței macrofinanciare din partea 

Uniunii. Pentru a se asigura condiții de 

punere în aplicare uniforme și din motive 

de eficiență, Comisia ar trebui să fie 

abilitată să negocieze astfel de condiții cu 

autoritățile moldovene, sub supravegherea 

comitetului reprezentanților statelor 

membre, în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 182/2011. În conformitate cu 

regulamentul respectiv, procedura de 

consultare ar trebui să se aplice, ca regulă 

generală, tuturor cazurilor care nu sunt 

prevăzute în regulamentul respectiv. Având 

în vedere impactul potențial important al 

asistenței de peste 90 de milioane EUR, 

este adecvat să se utilizeze procedura de 

examinare pentru operațiunile care 

depășesc acest prag. Luând în considerare 

cuantumul asistenței macrofinanciare din 

partea Uniunii acordate Moldovei, pentru 

adoptarea memorandumului de înțelegere 

și pentru orice reducere, suspendare sau 

anulare a asistenței ar trebui să se aplice 

procedura de examinare, 
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