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PR_COD_1app 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ......................................................................................................... 6 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της 

Μολδαβίας   

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2017)0014), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0016/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την χορήγηση 

περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία1,  

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις 

της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-

0000/2017), 

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει 

με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15.   
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας (εφεξής «Μολδαβία») είναι σε φάση αποκατάστασης της 

πολιτικής και οικονομικής σταθερότητάς της μετά από δυο δύσκολα έτη. Η χώρα εισήλθε σε 

οικονομική ύφεση το 2014, όταν το πασίγνωστο τραπεζικό σκάνδαλο και οι δημοσιονομικές 

δυσχέρειες, που προκλήθηκαν από την επακολουθήσασα αναστολή της βοήθειας των διεθνών 

δωρητών, επιδείνωσαν τις οικονομικές της επιδόσεις, που ήδη είχαν πληγεί από μια μείωση 

της γεωργικής παραγωγής εξ αιτίας κακών καιρικών συνθηκών και χαμηλών εξαγωγικών 

επιδόσεων απέναντι σε ορισμένους παραδοσιακούς εμπορικούς εταίρους της Μολδαβίας, και 

κυρίως τη Λευκορωσία, τη Ρωσία και την Ουκρανία.  

Η προσωρινή (από τον Σεπτέμβριο 2014) εφαρμογή και ακολούθως η έναρξη ισχύος της 

Σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Μολδαβίας (τμήμα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας) συνέβαλε στην 

οικονομική ανάκαμψη. Η ΕΕ είναι σήμερα ο βασικός εμπορικός εταίρος της Μολδαβίας, με 

63% μερίδιο στο σύνολο των μολδαβικών εξαγωγών. Το 2015, οι εισαγωγές μολδαβικών 

προϊόντων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 5%, παρά τη μείωση των μολδαβικών εξαγωγών προς 

τον υπόλοιπο κόσμο.  

Μετά από πολλά έτη στασιμότητας στη μεταρρυθμιστική διαδικασία, πέρυσι επιτεύχθηκε 

σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή της ατζέντας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ακόμη και 

ως τμήμα του Χάρτη πορείας των μεταρρυθμίσεων προτεραιότητας, που είχε συμφωνηθεί με 

την ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2016. Τούτο οδήγησε στην επανάληψη της βοήθειας των 

δωρητών, υπό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (εφεξής «ΔΝΤ»). Όντως, το ΔΝΤ ενέκρινε 

πέρυσι τον Νοέμβριο μια τριετή συμφωνία διευρυμένης πιστωτικής διευκόλυνσης και 

διευρυμένης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (ECF/EFF) ύψους 179 εκατομμυρίων USD. Στις 

28 Φεβρουαρίου 2017, το προσωπικό του ΔΝΤ και οι μολδαβικές αρχές κατέληξαν σε 

συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου για την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος 

επισημαίνοντας την καταγραφή συνεχών ικανοποιητικών βημάτων στην εφαρμογή του 

συγκεκριμένου προγράμματος του ΔΝΤ. Αναμένεται ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ 

θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση τον Απρίλιο 2017. Η έγκριση του προγράμματος του ΔΝΤ 

επέτρεψε επίσης στην Παγκόσμια Τράπεζα να επανενεργοποιήσει τις πολιτικού χαρακτήρα 

δανειακές πράξεις της· 

Η ΕΕ επανέλαβε και αυτή τις δικές της επιχειρήσεις δημοσιονομικής στήριξης μέσω του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (εφεξής «ΕΜΓ»), που ήταν παγωμένος από το 2015, ενώ 

και άλλοι εξωτερικοί δωρητές ακολούθησαν την τάση. Εντούτοις, υπάρχει ειδική ανάγκη να 

αντιμετωπιστούν το βραχυπρόθεσμο ισοζύγιο πληρωμών και οι δημοσιονομικές αδυναμίες 

της μολδαβικής οικονομίας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής «Επιτροπή») να 

χορηγηθεί μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (MFA) στη Μολδαβία 

ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη ανάγκη, καλύπτοντας το 25% περίπου των υπολειπόμενων 

εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το 2016-2018 (το ΔΝΤ εκτιμά το 

συνολικό ποσό των εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών σε περίπου 402 εκατομμύρια 

EUR).  Είναι ένα αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας της 

Μολδαβίας και είναι απόλυτα συνεπές με τους ευρύτερους στόχους της εξωτερικής πολιτικής 

της ΕΕ απέναντι στη χώρα και την περιοχή. 

Η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί πιστά τα συμφωνηθέντα με την Κοινή Δήλωση του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση αριθ. 

778/2013/ΕΕ της 12ης Αυγούστου 2013 για περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική 

συνδρομή στη Γεωργία και όπου οι συννομοθέτες ορίζουν τις βασικές αρχές και παραμέτρους 

που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες παροχής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής (MFA). Πιο συγκεκριμένα: i) η Μολδαβία πληροί τα κριτήρια του σκοπού και της 

επιλεξιμότητας για παροχή συνδρομής· ii) το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας που συνοδεύει 

την πρόταση της Επιτροπής περιέχει λεπτομερή αξιολόγηση του βαθμού εκπλήρωσης των 

πολιτικών και οικονομικών προϋποθέσεων· iii) η μορφή και το ποσό της προτεινόμενης 

συνδρομής διασφαλίζουν ένα δίκαιο επιμερισμός του βάρους μεταξύ της ΕΕ και των άλλων 

δωρητών. Η ΕΕ θα παράσχει 100 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων τα 60 υπό μορφή 

δανείου και τα 40 υπό μορφή επιχορήγησης, που θα εκταμιευθούν σε 3 δόσεις (2 το 2017 και 

η τελευταία το πρώτο εξάμηνο του 2018). Η ισορροπία μεταξύ δανείου και επιχορήγησης 

απηχεί τα συμφωνηθέντα το 2013 κριτήρια, ήτοι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 

μετρούμενο σε κατά κεφαλήν εισόδημα και συντελεστή φτώχειας, ικανότητα αποπληρωμής, 

βάσει ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους και του βαθμού εφαρμογής ευνοϊκών όρων υπέρ 

της Μολδαβίας από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τους άλλους 

δωρητές.    

Βάσει των ανωτέρω, ο εισηγητής του παρόντος εκτιμά πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 

πρέπει να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής περί παροχής μακροοικονομικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής στη Μολδαβία, τονίζοντας ταυτόχρονα τις μεγάλες προσδοκίες 

του ότι: 

1. Η Επιτροπή, μέσω των διαπραγματεύσεων για το μνημόνιο συνεννόησης με τη Μολδαβία, 

θα μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (MFA) να συνδεθεί με την 

εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 

με σκοπό ειδικότερα την βελτίωση της διακυβέρνησης του οικονομικού και το δημόσιου 

τομέα, την υποστήριξη της ταχείας υλοποίησης της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων 

συναλλαγών (DCFTA), την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρημάτων και 

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τη βελτίωση 

της διακυβέρνησης του ενεργειακού τομέα, κυρίως με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της 

εθνικής ρυθμιστικής αρχής.  

Για την εκταμίευση καθεμιάς από τις τρεις δόσεις θα πρέπει να τεθούν σαφείς προϋποθέσεις 

σύμφωνες με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά τον 

προσδιορισμό δεικτών απόδοσης που θα αποδεικνύουν την πρόοδο και τη συνέπεια μεταξύ 

των διαφόρων ευρωπαϊκών μηχανισμών βοήθειας και μεταξύ αυτών των μηχανισμών και των 

μολδαβικών εθνικών στρατηγικών.  

2. Η Επιτροπή θα επιδείξει τον ύψιστο βαθμό δέουσας επιμέλειας, παρακολουθώντας την 

πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της ευρωπαϊκής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της πρότασης), και 

επαληθεύοντας τη συνεχή τήρηση των προϋποθέσεων και των όρων για την εκταμίευση της 

βοήθειας (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της πρότασης). Θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η άμεση ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ενδεδειγμένος 

συντονισμός με αυτό.  

 


