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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 

 

 

 

 



 

PR\1118853DA.docx 3/7 PE601.003v01-00 

 DA 

INDHOLD 

Side 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 

BEGRUNDELSE ....................................................................................................................... 6 

 

 

 



 

PE601.003v01-00 4/7 PR\1118853DA.docx 

DA 



 

PR\1118853DA.docx 5/7 PE601.003v01-00 

 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til 

Republikken Moldova 

(COM(2017)0014 – C8–0016/2017 – 2017/0007(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2017)0014), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0016/2017), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev 

vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. 

august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien1,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra 

Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8-0000/2017), 

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag 

overtages; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

                                                 
1 EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15. 
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BEGRUNDELSE 

Republikken Moldova (i det følgende benævnt "Moldova") er i færd med at genoprette sin 

politiske og økonomiske stabilitet efter to vanskelige år.  Landet gik i økonomisk recession i 

2014, da den velkendte bankskandale og de finanspolitiske problemer, som blev forårsaget af 

den efterfølgende suspension af de internationale donorers støtte, forværrede landets 

økonomiske resultater, der allerede var påvirket af et fald i landbrugsproduktionen som følge 

af ugunstige vejrforhold og svage eksportresultater for så vidt angår nogle af Moldovas 

traditionelle økonomiske partnere, især Hviderusland, Rusland og Ukraine.  

Den midlertidige anvendelse (siden september 2014) og derefter ikrafttrædelsen af den 

vidtgående og brede frihandelsaftale (DCFTA) mellem Den Europæiske Union og Moldova 

(som led i associeringsaftalen mellem EU og Moldova) har bidraget til den økonomiske 

genopretningsproces. EU er for øjeblikket Moldovas vigtigste handelspartner med en andel på 

63 % af Moldovas samlede eksport. I 2015 steg EU's import fra Moldova med 5 %, selv om 

Moldovas eksport faldt i resten af verden.  

Efter at reformprocessen i flere år har stået i stampe, er der i det seneste år opnået betydelige 

fremskridt med gennemførelsen af strukturreformdagsordenen, herunder som led i den 

køreplan for prioritetsreformer, der blev aftalt med EU i februar 2016. Dette har ført til en 

genoptagelse af donorstøtte, under ledelse af Den Internationale Valutafond (i det følgende 

benævnt "IMF"). I november sidste år godkendte IMF faktisk en aftale om en treårig udvidet 

kreditfacilitet og udvidet lånefacilitet ("ECF/EFF") til en værdi af 179 mio. USD. Den 28. 

februar 2017 indgik IMF's ansatte og de moldoviske myndigheder en aftale på 

embedsmandsplan om den første gennemgang af programmet og konstaterede, at 

gennemførelsen af dette IMF-program løbende viser et tilfredsstillende resultat. IMF's 

bestyrelse forventes at afslutte denne undersøgelse i april 2017.  Godkendelsen af IMF-

programmet har også givet Verdensbanken mulighed for at genoptage sine politikbaserede 

lånetransaktioner. 

EU har desuden genoptaget sine budgetstøtteforanstaltninger gennem det europæiske 

naboskabsinstrument (i det følgende benævnt "ENI"), der har været stillet i bero siden 2015, 

og andre eksterne donorer har fulgt samme tendens. Ikke desto mindre er der et specifikt 

behov for at håndtere de kortsigtede betalingsbalance- og budgetmæssige sårbarheder i den 

moldoviske økonomi. Europa-Kommissionens (i det følgende benævnt "Kommissionen") 

forslag om at yde makrofinansiel bistand til Moldova er en reaktion på dette særlige behov og 

dækker ca. 25 % af landets resterende eksterne finansieringsbehov i perioden 2016-2018 

(IMF's evaluering anslår det samlede beløb for eksterne finansieringsbehov til ca. 402 mio. 

EUR). Dette er et nødvendigt skridt til at sikre langsigtet stabilitet i Moldova og er i fuld 

overensstemmelse med de overordnede mål for EU's eksterne politik over for landet og 

regionen. 

Kommissionens forslag følger nøje den aftale, som er indeholdt i den fælles erklæring fra 

Europa-Parlamentet og Rådet, og som blev vedtaget sammen med beslutning nr. 

778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien, hvori 

medlovgiverne har fastlagt de vigtigste principper og overvejelser, der bør styre proceduren 

for tildeling af makrofinansiel bistand. Navnlig: i) at Moldova opfylder kriterierne vedrørende 

bistandens formål og berettigelse, ii) at det arbejdsdokument, der ledsager Kommissionens 
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forslag, indeholder en nærmere vurdering med hensyn til opfyldelsen af de politiske og 

økonomiske forudsætninger, og iii) at formen for og størrelsen af den planlagte støtte sikrer 

en retfærdig byrdedeling mellem EU og andre donorer. EU vil yde 100 mio. EUR, 60 mio. 

EUR i form af et lån og 40 mio. EUR i form af et tilskud, der skal udbetales i tre trancher (to i 

2017 og det sidste i første halvdel af 2018). Balancen mellem låne- og tilskudskomponenterne 

afspejler de kriterier, som blev aftalt i 2013, dvs. det økonomiske udviklingsniveau målt i 

gennemsnitsindkomst pr. indbygger og andelen af fattige, evnen til at tilbagebetale med 

udgangspunkt i en gældsbæredygtighedsanalyse og i hvilken udstrækning de internationale 

finansielle institutioner og andre donorer anvender lempelige vilkår i Moldova.  

I lyset af ovenstående betragtninger mener ordføreren, at Europa-Parlamentet bør tilslutte sig 

Kommissionens forslag om at yde makrofinansiel bistand til Moldova og samtidig fremhæve 

de stærke forventninger om, at: 

1. Kommissionen – gennem forhandlingerne om aftalememorandummet med Moldova – vil 

sikre, at den makrofinansielle bistand er forbundet med gennemførelsen af et ambitiøst 

program for økonomiske og strukturelle reformer, især med det formål at styrke forvaltningen 

i den finansielle og den offentlige sektor, støtte en hurtig gennemførelse af den vidtgående og 

brede frihandelsaftale, bekæmpelsen af korruption og hvidvaskning af penge og indsatsen for 

at øge effektiviteten og uafhængigheden af det juridiske system samt forbedre forvaltningen i 

energisektoren, navnlig ved at sikre den nationale energimyndigheds uafhængighed.  

Der bør fastsættes klare betingelser for udbetalingen af hver af de tre trancher i 

overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Europæiske Revisionsret vedrørende 

indkredsningen af resultatindikatorer til at påvise fremskridt og sammenhæng mellem 

forskellige europæiske bistandsinstrumenter og mellem disse instrumenter og moldoviske 

nationale strategier.   

2. Kommissionen vil udvise yderst rettidig omhu i overvågningen af fremskridtene med 

hensyn til opfyldelsen af målene i Unionens eksterne politik, herunder anvendelsen af 

Unionens makrofinansielle bistand (jf. artikel 3, stk. 2, i forslaget) og i kontrollen af den 

fortsatte opfyldelse af forudsætningerne og betingelserne for udbetaling af bistanden (jf. 

artikel 3, stk. 2, i forslaget). Omgående underretning af og passende koordinering med 

Europa-Parlamentet bør sikres.  

 

 


