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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Spravodajca konštatuje, že navrhovaná operácia makrofinančnej pomoci by dosiahla 

maximálne 100 miliónov EUR, a to vo forme strednodobého úveru v objeme do 60 miliónov 

EUR a grantov vo výške do 40 miliónov EUR, ktoré by mali byť uvoľnené v troch splátkach 

v rokoch 2017 a 2018. Úver by mal byť poskytnutý v rámci rozpočtov na roky 2019 – 2020, 

zatiaľ čo záväzky a platby na grantovú časť by mali byť vyčlenené v rozpočtoch na roky 2017 

– 2018. 

 

Cieľom navrhnutej operácie je podpora obnovenia udržateľného stavu vonkajšieho 

financovania Moldavska. Mala by dopĺňať programy a zdroje poskytované MMF a Svetovou 

bankou a jej podmienkou by malo byť dodržiavanie účinných demokratických mechanizmov 

vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a záruky dodržiavania 

ľudských práv zo strany Moldavska. 

 

Spravodajca súhlasí s navrhnutou operáciou makrofinančnej pomoci ako nevyhnutným 

doplnkom medzinárodnej a európskej pomoci Moldavsku a ako prejav európskej solidarity s 

krajinou, ktorá sa stále nachádza v zložitom politickom a hospodárskom období. Berie na 

vedomie obnovený záväzok moldavských orgánov riešiť výzvy v oblasti správy vecí 

verejných v krajine a napredovania v potrebných politických reformách, ale zastáva názor, že 

Moldavsko musí skutočne plniť svoj reformný proces. 

 

Je preto veľmi dôležité, aby uvoľnenie jednotlivých tranží pomoci bolo prísne podmienené 

splnením záväzkov moldavskými orgánmi v rámci presne vymedzeného harmonogramu 

vrátane oblastí týkajúcich sa právneho štátu, boja proti korupcii, nezávislosti súdnictva, 

posilnenia odolnosti finančného sektora a transparentnosti financovania politických strán.  

 

Spravodajca pripomína, že dohoda o pridružení s Moldavskom je jednou z najpokročilejších, 

aké EÚ podpísala: poskytuje pevný základ na prehĺbenie hospodárskej a politickej spolupráce 

na ceste k európskej integrácii Moldavska. 

  

Hlavným finančným nástrojom EÚ na pomoc Moldavsku je v súčasnosti nástroj európskeho 

susedstva (ENI), ktorý podporuje najmä vykonávanie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného 

obchodu a program pridruženia. Spravodajca tiež konštatuje, že Moldavsko sa podieľa na 

regionálnych programoch, cezhraničnej spolupráci a iniciatívach otvorených pre všetky 

susedné krajiny, ako je Erasmus+, TAIEX, SIGMA a investičný nástroj európskej susedskej 

politiky (NIF). Ak bude prijatý, Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj takisto umožní 

nové investičné príležitosti v Moldavsku. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal 

do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 
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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 aj na podporu jeho 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 

predovšetkým v oblastiach spojených so 

správou hospodárskych záležitostí a 

súdnictvom, a na presadzovanie reforiem 

v týchto oblastiach. 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Makrofinančnou pomocou Únie by 

sa mal podporiť záväzok Moldavska voči 

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. 

(17) Makrofinančnou pomocou Únie by 

sa mal podporiť záväzok Moldavska voči 

hodnotám, ktoré vyznáva spoločne s 

Úniou, vrátane hodnôt, ako je demokracia, 

právny štát, dobrá správa vecí verejných, 

odpolitizovanie nominácií vo verejnej 

správe, dodržiavanie ľudských práv a 

rešpektovanie slobodných, nezávislých a 

pluralitných médií, udržateľný rozvoj a 

znižovanie chudoby, ako aj jeho záväzok 

dodržiavať zásady otvoreného a 

spravodlivého obchodu založeného na 

pravidlách. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 18 
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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 uvoľnenia 

každej splátky pomoci 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, správy a 

dohľadu vo finančnom sektore Moldavska, 

vykonávanie politík orientovaných na 

stabilitu a poskytujúcich ďalšiu podporu 

zachovaniu makroekonomickej stability, 

zlepšenie správy vecí verejných a 

presadzovanie skutočných a účinných 

štrukturálnych reforiem zameraných na 

podporu udržateľného a inkluzívneho 

rastu, vytvárania pracovných miest a 

fiškálnej konsolidácie. Uvoľnenie 

makrofinančnej pomoci by malo byť tiež 

podmienené hmatateľným pokrokom v 

boji proti praniu špinavých peňazí a 

korupcii vrátane korupcie na vysokej 

úrovni a posilnením nezávislosti 

súdnictva. Takéto podmienky by mali tiež 

prispieť k zlepšeniu správy hospodárskych 

záležitostí a podporiť reformy v 

Moldavsku. Aby bolo možné riadne ich 

posúdiť, je dôležité, aby sa tieto 

podmienky stanovili prísnym a 

merateľným spôsobom. Plnenie 

podmienok, ako aj dosahovanie uvedených 

cieľov by mala pravidelne monitorovať 

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu 

činnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 19 
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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 prijať 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 

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 

(24) Na makrofinančnú pomoc Únie by 

sa mali vzťahovať podmienky v oblasti 

hospodárskej politiky s osobitným 

zameraním na moldavské hospodárstvo, 

systém správy hospodárskych záležitostí, 

najmä v bankovom sektore, a súdnictvo, 

ktoré sa majú stanoviť v memorande o 

porozumení vrátane presne vymedzených 

harmonogramov plnenia týchto 

podmienok. Ak sa v plnení týchto 

podmienok nedosiahne hmatateľný 

pokrok, malo by to viesť k dočasnému 

pozastaveniu alebo k zrušeniu vyplácania 

makrofinančnej pomoci Únie. 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 
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by sa mal na prijatie memoranda o 

porozumení a na akékoľvek zníženie, 

pozastavenie alebo zrušenie pomoci 

uplatniť postup preskúmania, 

nariadenia by sa mal 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, 
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