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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 

acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova  

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0014), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0016/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată 

împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei1,  

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizele Comisiei pentru 

afaceri externe și Comisiei pentru bugete (A8-0000/2017), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1 JO L 218, 14.8.2013, p. 15.   
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Republica Moldova (denumită în continuare „Moldova”) este în curs de a-și redobândi 

stabilitatea politică și economică după doi ani dificili. Țara a intrat în recesiune economică în 

2014, când bine-cunoscutul scandal bancar și dificultățile bugetare provocate de suspendarea 

ulterioară a sprijinului donatorilor internaționali au înrăutățit performanța sa economică, deja 

afectată de o scădere a producției agricole cauzată de condițiile meteorologice nefavorabile și 

de performanța slabă a exporturilor Moldovei către unii dintre partenerii economici 

tradiționali, în special Belarus, Rusia și Ucraina.  

Aplicarea provizorie (începând din septembrie 2014) și apoi intrarea în vigoare a Acordului 

de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA) dintre Uniunea Europeană și Moldova 

(parte a Acordului de asociere UE-Moldova) au contribuit la procesul de redresare economică. 

În prezent, UE este principalul partener comercial al Moldovei, cu o pondere de 63 % în 

totalul exporturilor moldovenești. În 2015, importurile UE din Moldova au crescut cu 5 %, în 

pofida contractării exporturilor moldovenești către restul lumii.  

După mai mulți ani de impas, procesul de reformă a realizat progrese considerabile în ceea ce 

privește punerea în aplicare a agendei de reforme structurale în ultimul an, inclusiv ca parte a 

Foii de parcurs privind acțiunile prioritare pentru reformă convenite cu UE în februarie 2016. 

Acest lucru a condus la o reluare a sprijinului donatorilor, sub îndrumarea Fondului Monetar 

Internațional (FMI). Într-adevăr, FMI a aprobat în luna noiembrie a anului trecut un acord pe 

trei ani privind o facilitate extinsă de credit și un mecanism de finanțare extinsă (ECF/EFF) în 

valoare de 179 de milioane USD. La 28 februarie 2017, FMI și autoritățile moldovene au 

ajuns la un acord la nivel de personal referitor la prima evaluare a programului, constatând 

implementarea continuă și satisfăcătoare a acestui program FMI. Consiliul director al FMI 

urmează să finalizeze evaluarea respectivă în aprilie 2017. De asemenea, aprobarea 

programului FMI a permis Băncii Mondiale să își reactiveze operațiunile de împrumut bazate 

pe politici. 

Totodată, UE și-a reluat operațiunile de sprijin bugetar prin intermediul Instrumentului 

european de vecinătate (IEV), blocate din 2015, și alți donatori externi i-au urmat exemplul. 

Cu toate acestea, există necesitatea specifică de a aborda balanța de plăți și vulnerabilitățile 

fiscale pe termen scurt ale economiei moldovenești. Propunerea Comisiei Europene 

(denumită în continuare „Comisia”) de a acorda Moldovei asistență macrofinanciară (AMF) 

răspunde acestei necesități specifice, acoperind aproximativ 25 % din nevoile reziduale de 

finanțare externă ale țării pentru perioada 2016-2018 (evaluarea FMI stabilește că valoarea 

totală a nevoilor de finanțare externă este de aproximativ 402 milioane EUR). Acest lucru 

reprezintă un pas necesar înspre asigurarea stabilității pe termen lung în Moldova și este în 

deplină concordanță cu obiectivele mai generale ale politicii externe a UE privind țara și 

regiunea. 

Propunerea Comisiei urmează îndeaproape acordul inclus în declarația comună a 

Parlamentului European și a Consiliului, adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE din 

12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei, în care 

colegislatorii au stabilit principalele principii și considerații care ar trebui să ghideze procesul 

de acordare a AMF. În special: i) Moldova îndeplinește criteriile legate de scopul și 

eligibilitatea asistenței; ii) documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește 
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propunerea Comisiei conține o evaluare detaliată cu privire la îndeplinirea condițiilor politice 

și economice prealabile; iii) forma și valoarea asistenței propuse asigură o repartizare 

echitabilă a sarcinii între UE și alți donatori. UE va furniza 100 de milioane EUR - 

60 de milioane EUR sub formă de împrumut și 40 de milioane EUR sub formă de grant - 

sumă care urmează să fie plătită în 3 tranșe (2 în 2017 și ultima în prima jumătate a anului 

2018). Echilibrul dintre componenta „împrumut” și componenta „grant” reflectă criteriile 

convenite în 2013, și anume nivelul de dezvoltare economică măsurat în funcție de venitul și 

rata sărăciei pe cap de locuitor, capacitatea de rambursare, stabilită pe baza unei analize de 

sustenabilitate a datoriei, precum și măsura în care instituțiile financiare internaționale și alți 

donatori aplică Moldovei condiții mai puțin restrictive.  

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul consideră că Parlamentul European ar 

trebui să fie de acord cu propunerea Comisiei de a acorda Moldovei asistență 

macrofinanciară, subliniind în același timp următoarele așteptări puternice: 

1. Comisia se va asigura, prin negocierea memorandumului de înțelegere cu Moldova, că 

AMF este legată de implementarea unui program ambițios de reforme economice și 

structurale, vizând în special consolidarea guvernanței în sectorul financiar și public și 

sprijinind punerea rapidă în aplicare a DCFTA, lupta împotriva corupției și a spălării banilor 

și eforturile de a crește eficiența și independența sistemului judiciar și de a îmbunătăți 

guvernanța în sectorul energetic, mai ales prin asigurarea independenței autorității naționale 

de reglementare.  

Ar trebui stabilite condiții clare pentru plata fiecăreia dintre cele trei tranșe, în conformitate cu 

recomandările Curții de Conturi Europene referitoare la identificarea de indicatori de 

performanță care să demonstreze progresele și coerența între diferitele instrumente de ajutor 

ale UE și între aceste instrumente și strategiile naționale ale Moldovei.  

2. Comisia va aplica cea mai mare diligență posibilă atunci când monitorizează progresele 

privind realizarea obiectivelor politicii externe a Uniunii, inclusiv utilizarea asistenței 

macrofinanciare din partea Uniunii [astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din 

propunere], și când verifică îndeplinirea permanentă a condițiilor prealabile și a condițiilor 

pentru plata asistenței [astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din propunere]. Ar 

trebui să se asigure informarea promptă a Parlamentului European și coordonarea adecvată cu 

acesta.  

 


