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PR_COD_1app 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti Moldovos 

Respublikai makrofinansinę paramą 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2017)0014), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 

straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0016/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimą kartu su 

2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, 

pagal kurį Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba1,  

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų 

komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones (A8-0000/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

                                                 
1 OL L 218, 2013 8 14, p. 15.  
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Moldovos Respublika (toliau – Moldova) šiuo metu po dvejų sunkių metų atkuria savo 

politinį ir ekonominį stabilumą. 2014 m. šalis patyrė ekonomikos nuosmukį, kai dėl 

pagarsėjusio bankininkystės skandalo ir dėl šios priežasties nutrauktos tarptautinės paramos 

kilusių fiskalinių sunkumų pablogėjo šalies ekonominės veiklos rodikliai, kuriuos jau buvo 

paveikęs žemės ūkio produkcijos sumažėjimas dėl nepalankių oro sąlygų ir menki eksporto į 

kai kurias Moldovos tradicines ekonomines partneres, visų pirma į Baltarusiją, Rusiją ir 

Ukrainą, rezultatai.  

Prie ekonomikos atsigavimo proceso prisidėjo laikinas susitarimo dėl išsamios ir visapusiškos 

laisvosios prekybos erdvės (toliau – IVLPE) tarp Europos Sąjungos ir Moldovos (ES ir 

Moldovos asociacijos susitarimo dalis) taikymas (nuo 2014 m. rugsėjo mėn.) ir vėliau jo 

įsigaliojimas. Šiuo metu ES yra pagrindinė Moldovos prekybos partnerė, jos dalis sudaro 

63 proc. bendro Moldovos eksporto. 2015 m. ES importas iš Moldovos padidėjo 5 proc., 

nepaisant Moldovos eksporto pagal sutartis su kitomis pasaulio šalimis.  

Po kelerius metus strigusių reformų pastaraisiais metais pasiekta didelė pažanga įgyvendinant 

struktūrinių reformų, įskaitant įtrauktas į prioritetinių reformų veiksmų gaires, dėl kurių 

2016 m. vasario mėn. susitarta su ES, darbotvarkę. Dėl to buvo atnaujinta paramos teikėjų 

parama, kuriai vadovauja Tarptautinis valiutos fondas (toliau – TVF). Iš tiesų, TVF praėjusių 

metų lapkričio mėn. patvirtino trejų metų susitarimą dėl išplėstinės kredito priemonės ir 

išplėstinės fondo priemonės (IKP / IFP) 179 mln. JAV dolerių sumai. 2017 m. vasario 28 d. 

TVF ir Moldovos valdžios institucijos pasiekė personalo lygmens susitarimą dėl pirmosios 

programos peržiūros, atkreipdami dėmesį į tai, kad nuolatos sėkmingai įgyvendinama ši TVF 

programa. TVF vykdomoji valdyba tikisi užbaigti šią peržiūrą 2017 m. balandžio mėn. TVF 

programos patvirtinimas taip pat suteikė Pasaulio bankui galimybę iš naujo aktyvuoti savo 

paskolų politika pagrįstas operacijas. 

Be to, ES atnaujino nuo 2015 m. įšaldytas savo biudžeto paramos operacijas pagal Europos 

kaimynystės priemonę (toliau – EKP) ir kiti išorės pagalbos teikėjai pasekė šiuo pavyzdžiu. 

Vis dėlto yra konkretus poreikis spręsti Moldovos ekonomikos trumpalaikius mokėjimų 

balanso ir fiskalinius sunkumus. Europos Komisijos (toliau – Komisija) pasiūlymas suteikti 

makrofinansinę pagalbą Moldovai atitinka šį konkretų poreikį ir apima maždaug 25 proc. 

šalies likutinių išorės finansavimo poreikių 2016–2018 m. (pagal TVF vertinimą iš viso išorės 

finansavimo poreikiai siekia maždaug 402 mln. EUR). Ši pagalba būtina siekiant užtikrinti 

ilgalaikį stabilumą Moldovoje ir visiškai atitinka platesnius ES išorės politikos tikslus, 

susijusius su šia šalimi ir šiuo regionu. 

Komisijos pasiūlyme atidžiai atsižvelgiama į susitarimą, įtrauktą į bendrą Europos Parlamento 

ir Tarybos pareiškimą, priimtą kartu su Tarybos 2013 m. rugpjūčio 12 d. Sprendimu 

Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba, kuriame 

teisės aktų leidėjai bendrai nustatė pagrindinius principus ir aplinkybes, kuriais turėtų būti 

vadovaujamasi teikiant makrofinansinę pagalbą. Visų pirma: i) Moldova atitinka kriterijus, 

susijusius su paramos tikslu ir tinkamumu gauti paramą; ii) prie Komisijos pasiūlymo 

pridedamame tarnybų darbiniame dokumente pateikta išsamus išankstinių politinių ir 

ekonominių sąlygų įvykdymo vertinimas; iii) siūlomos pagalbos forma ir suma užtikrina 

teisingą naštos pasidalijimą tarp ES ir kitų donorų. ES skirs 100 mln. EUR, iš jų 60 mln. EUR 
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paskolos forma ir 40 mln. EUR dotacijos forma, kurie turi būti išmokėti 3 išmokomis (2 

išmokos – 2017 m., o paskutinė išmoka – 2018 m. pirmąjį pusmetį). Pusiausvyra tarp 

paskolos ir dotacijos komponentų atitinka kriterijus, dėl kurių susitarta 2013 m., t. y. 

ekonominio išsivystymo lygį, kuris nustatomas pagal vienam gyventojui tenkančias pajamas, 

ir skurdo lygį, taip pat į skolos grąžinimo galimybes, nustatytas remiantis skolos tvarumo 

analize ir įvertinant tarptautinių finansų įstaigų ir kitų pagalbos teikėjų Moldovai taikomų 

lengvatinių sąlygų mastą.   

Pranešėjas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, mano, kad Europos Parlamentas turėtų 

pritarti Komisijos pasiūlymui suteikti makrofinansinę pagalbą Moldovai pabrėždamas savo 

didžiulius lūkesčius, kad: 

1. Komisija, vykdydama derybas dėl susitarimo memorandumo su Moldova, užtikrins, kad 

makrofinansinė pagalba būtų susijusi su plataus užmojo ekonominių ir struktūrinių reformų 

programos įgyvendinimu, visų pirma siekiant stiprinti finansų ir viešojo sektoriaus valdymą, 

remti greitą išsamaus ir visapusiško LPS įgyvendinimą, kovą su korupcija ir pinigų plovimu ir 

pastangas didinti teismų sistemos veiksmingumą ir nepriklausomumą ir pagerinti valdymą 

energetikos sektoriuje, visų pirma, užtikrinant nacionalinės reguliavimo institucijos 

nepriklausomumą.  

Reikėtų nustatyti aiškias kiekvienos iš trijų išmokų mokėjimo sąlygas, atsižvelgiant į Europos 

Audito Rūmų rekomendacijas, susijusias su veiklos rodiklių nustatymu siekiant nustatyti 

pažangą ir įvairių ES pagalbos priemonių nuoseklumą ir šių priemonių bei Moldovos 

nacionalines strategijų nuoseklumą.  

2. Komisija kiek įmanoma kruopščiau stebės pažangą siekiant Sąjungos išorės politikos 

tikslų, įskaitant Sąjungos makrofinansinės pagalbos (kaip numatyta pasiūlymo 3 straipsnio 2 

dalyje) naudojimą, ir tikrinant, ar nuolatos laikomasi išankstinių sąlygų ir pagalbos lėšų 

išmokėjimo sąlygų (kaip numatyta pasiūlymo 3 straipsnio 2 dalyje). Būtina užtikrinti, kad 

Europos Parlamentas būtų nedelsiant informuotas ir su juo būtų tinkamai koordinuojami 

veiksmai.  


