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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.  

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 

symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 

nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 

przekreślenie zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii   

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

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 

(COM(2017)0014), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-

0016/2017), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętą wraz z 

decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w 

sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji1,  

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 

Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A8-0000/2017), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1 Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15.   
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UZASADNIENIE 

 

Republika Mołdawii (zwana dalej Mołdawią) odzyskuje właśnie swoją stabilność polityczną i 

gospodarczą po dwóch nader trudnych latach. W 2014 r. doszło w tym kraju do recesji 

gospodarczej, gdyż głośny skandal bankowy i trudności natury fiskalnej spowodowane 

wstrzymaniem wsparcia ze strony międzynarodowych darczyńców doprowadziły do 

pogorszenia wyników gospodarczych, które i tak nie były już najlepsze ze względu na spadek 

produkcji rolnej z powodu niekorzystnych warunków pogodowych i słabe wyniki w eksporcie 

do krajów będących tradycyjnymi partnerami gospodarczymi Mołdawii, zwłaszcza Białorusi, 

Rosji i Ukrainy.  

Tymczasowe stosowanie (od września 2014 r.), a następnie wejście w życie pogłębionej i 

kompleksowej umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Mołdawią (stanowiącej 

część układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią) przyczyniło się do ożywienia 

gospodarczego. UE, do której trafia 63% mołdawskiego eksportu, jest obecnie 

najważniejszym partnerem handlowym Mołdawii. W 2015 r. unijny import z Mołdawii 

zwiększył się o 5%, choć eksport z Mołdawii do innych części świata zmalał.  

Po kilku latach impasu w przeprowadzaniu reform w ciągu ostatniego roku osiągnięto 

wyraźne postępy dzięki wdrożeniu programu reform strukturalnych, co obejmuje reformy 

będące częścią planu działania dotyczącego reform o znaczeniu priorytetowym, 

uzgodnionego z UE w lutym 2016 r. Umożliwiło to wznowienie wsparcia ze strony 

darczyńców na czele z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW). W listopadzie 

ubiegłego roku MFW rzeczywiście zatwierdził trzyletni rozszerzony mechanizm kredytowy 

oraz rozszerzone wsparcie finansowe na kwotę 179 mln USD. W dniu 28 lutego 2017 r. 

MFW osiągnął z władzami Mołdawii porozumienie robocze w sprawie pierwszego przeglądu 

programu oraz zwrócił uwagę na nieustannie zadowalające wyniki wdrażania tego programu 

MFW. Oczekuje się, że Rada Wykonawcza MFW zakończy ten przegląd w kwietniu 2017 r. 

Zatwierdzenie programu MFW umożliwiło również Bankowi Światowemu wznowienie 

pożyczek w oparciu o przesłanki polityczne. 

Także UE wznowiła swoje wsparcie budżetowe w ramach europejskiego instrumentu 

sąsiedztwa (ENI), zamrożone od 2015 r., a inni zewnętrzni darczyńcy poszli za tym 

przykładem. Niemniej jednak istnieje wyraźna potrzeba zajęcia się kwestią bilansu 

płatniczego w perspektywie krótkoterminowej oraz zagrożeniami fiskalnymi w gospodarce 

Mołdawii. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący udzielenia Mołdawii pomocy 

makrofinansowej stanowi odpowiedź na tę sytuację i obejmuje ok. 25% pozostałych 

zewnętrznych potrzeb finansowych kraju na lata 2016–2018 (z oceny MFW wynika, że 

całkowita kwota niezbędnej zewnętrznej pomocy finansowej wynosi ok. 402 mln EUR).  

Krok ten jest niezbędny, aby w perspektywie długoterminowej zagwarantować stabilność 

Mołdawii, a także jest w pełni spójny z ogólniejszymi celami polityki zewnętrznej UE wobec 

tego kraju i regionu. 

Wniosek Komisji opiera się w dużym stopniu na porozumieniu ujętym we wspólnej deklaracji 

Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętej wraz z decyzją nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 

2013 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji, w którym to 

porozumieniu współustawodawcy określili główne zasady i okoliczności, jakimi należy się 

kierować, udzielając pomocy makrofinansowej. Stosownie do nich: i) Mołdawia spełnia 
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kryteria dotyczące celu i kwalifikowalności pomocy; ii) dokument roboczy służb Komisji, 

dołączony do wniosku Komisji, zawiera szczegółową ocenę spełnienia wstępnych warunków 

politycznych i gospodarczych; iii) forma i wysokość proponowanej pomocy gwarantuje 

uczciwy podział obciążeń między UE a innymi darczyńcami. UE udostępni 100 mln EUR, z 

tego 60 mln w postaci pożyczki i 40 mln w postaci dotacji, a środki zostaną wypłacone w 

trzech ratach (dwie raty w 2017 r., a ostatnia w pierwszej połowie 2018 r.). Równowaga 

między elementem pożyczkowym a dotacyjnym odzwierciedla kryteria uzgodnione w 2013 r., 

obejmujące poziom rozwoju gospodarczego mierzony dochodem w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca, wskaźnik ubóstwa i zdolność do spłaty, oraz opiera się na analizie zdolności 

obsługi zadłużenia i zakresie, w jakim międzynarodowe instytucje finansowe i inni darczyńcy 

przyznają Mołdawii warunki preferencyjne.    

W świetle powyższych uwag sprawozdawca jest zdania, że Parlament Europejski powinien 

wyrazić zgodę na wniosek Komisji dotyczący udzielenia Mołdawii pomocy makrofinansowej, 

ale jednocześnie podkreśla przedstawione poniżej oczekiwania wobec Komisji. 

1. Komisja wynegocjuje z Mołdawią protokół ustaleń gwarantujący, że pomoc 

makrofinansowa będzie powiązana z wdrożeniem ambitnego programu reform gospodarczych 

i strukturalnych, których celem jest w szczególności wzmocnienie zarządzania w sektorze 

finansowym i publicznym, wsparcie szybkiego wdrożenia pogłębionej i kompleksowej 

umowy o wolnym handlu, walka z korupcją i praniem pieniędzy, a także podjęcie działań z 

myślą o poprawie skuteczności i niezależności systemu sądowego, jak i usprawnieniu 

zarządzania w sektorze energetycznym, zwłaszcza poprzez wzmocnienie niezależności 

krajowego organu regulacyjnego.  

Należy ustalić jasne warunki wypłaty każdej z trzech rat, zgodnie z zaleceniami 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącymi określenia wskaźników 

skuteczności działania, aby wykazać postępy i dowieść spójności między różnymi 

instrumentami pomocowymi UE oraz między tymi instrumentami a krajowymi strategiami 

Mołdawii.  

2. Monitorując postępy w zakresie realizacji celów polityki zewnętrznej Unii, co obejmuje 

również wykorzystanie unijnej pomocy makrofinansowej (zgodnie z art. 3 ust. 2 wniosku), 

oraz dokonując ciągłej weryfikacji przestrzegania warunków wstępnych i warunków 

udzielenia pomocy (zgodnie z art. 3 ust. 2 wniosku), Komisja będzie dokładać należytej 

staranności. Należy zadbać o natychmiastowe informowanie Parlamentu Europejskiego i 

odpowiednią koordynację z nim.  

 


