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PR_COD_1app 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej 

pomoci Moldavskej republike   

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0014), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 

súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0016/2017), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s 

rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o 

poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku1,  

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre 

zahraničné veci a Výboru pre rozpočet (A6-0000/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.   
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Moldavská republika (ďalej len „Moldavsko“) sa po zložitom dvojročnom období usiluje 

obnoviť svoju politickú a ekonomickú stabilitu.  V roku 2014 sa krajina prepadla do 

hospodárskej recesie ako dôsledok oslabenia ekonomickej výkonnosti, ktoré bolo spôsobené 

známym bankovým škandálom a fiškálnymi problémami v dôsledku pozastavenia 

medzinárodnej darcovskej podpory, pričom ekonomická výkonnosť bola už aj tak oslabená 

znížením poľnohospodárskej produkcie v dôsledku nepriaznivých poveternostných 

podmienok a nízkeho vývozu do Bieloruska, Ruska a Ukrajiny, ktoré sú tradičnými 

hospodárskymi partnermi Moldavska.  

K procesu hospodárskej obnovy prispelo predbežné vykonávanie (od septembra 2014) a 

neskôr nadobudnutie účinnosti prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) 

medzi Európskou úniou a Moldavskom (časť dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom) 

EÚ je v súčasnosti hlavným obchodným partnerom Moldavska s podielom na celkovom  

vývoze z krajiny vo výške 63 %. Napriek poklesu moldavského vývozu do ostatných krajín 

sveta sa dovoz z Moldavska do EÚ v roku 2015 zvýšil o 5 %.  

Po niekoľkých rokoch stagnácie reformného procesu sa za posledných rok dosiahol 

významný pokrok pri vykonávaní programu štrukturálnych reforiem, a to aj v rámci akčného 

plánu prioritných reforiem, ktorý bol s EÚ dohodnutý vo februári 2016. To viedlo k 

obnoveniu darcovskej podpory pod vedením Medzinárodného menového fondu (ďalej len 

„MMF“), ktorý v novembri minulého roka schválil trojročný rozšírený úverový nástroj a 

rozšírený fond (ďalej len „ECF/EFF“) vo výške 179 mil. USD. Dňa 28. februára 2017 bola 

medzi MMF a moldavskými orgánmi uzavretá dohoda na pracovnej úrovni o prvej revízii 

programu, pričom sa skonštatovalo, že Moldavsko plní program MMF bezo zmien na 

uspokojujúcej úrovni. Výkonná rada MMF by mala túto revíziu ukončiť v apríli 2017. 

Schválenie programu MMF zároveň umožnilo Svetovej banke, aby obnovila svoje úverové 

operácie vychádzajúce z politík. 

EÚ začala tiež opätovne vykonávať svoje operácie rozpočtovej podpory prostredníctvom 

nástroja európskeho susedstva (ďalej len „ENI“), ktoré boli zastavené od roku 2015, a 

podobne postupovali aj ďalší externí darcovia. Napriek tomu sa však treba osobitne zamerať 

na vyriešenie problému krátkodobej platobnej bilancie a fiškálnej zraniteľnosti moldavského 

hospodárstva. Návrh Európskej komisie (ďalej len „Komisie“) na poskytnutie makrofinančnej 

pomoci Moldavsku je reakciou na túto konkrétnu potrebu a pokrýva približne 25 % 

zostávajúcich potrieb krajiny v oblasti vonkajšieho financovania na roky 2016 – 2018 (podľa 

odhadov MMF dosahuje celková výška potrieb vonkajšieho financovania približne 402 mil. 

EUR.)  Ide o nevyhnutný krok k zabezpečeniu dlhodobej stability v Moldavsku a je v plnom 

súlade so širšími cieľmi zahraničnej politiky EÚ voči tejto krajine a regiónu. 

Návrh Komisie úzko nadväzuje na dohodu zahrnutú do spoločného vyhlásenia Európskeho 

parlamentu a Rady prijatého spoločne s rozhodnutím 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o 

poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku, v ktorej spoluzákonodarcovia stanovili 

hlavné zásady a kritériá, ktorými by sa mal riadiť proces poskytovania makrofinančnej 

pomoci. Najmä: i) Moldavsko splní kritériá pre cieľ a oprávnenosť pomoci; ii) v pracovnom 

dokumente útvarov Komisie pripojenom k návrhu Komisie bude uvedené podrobné posúdenie 

splnenia politických a hospodárskych podmienok; iii) forma a výška navrhovanej pomoci sú 
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zárukou spravodlivého rozdelenia zaťaženia medzi EÚ a ostatných darcov. EÚ poskytne 100 

mil. EUR, z toho 60 mil. vo forme úveru a 40 mil. vo forme grantu, a to v troch splátkach 

(dve v roku 2017 a jedna v prvej polovici roka 2018). Pomer medzi „úverom“ a „grantom“ 

bol stanovený podľa kritérií dohodnutých v roku 2013, t. j. podľa úrovne hospodárskeho 

rozvoja na základe príjmu na obyvateľa a miery chudoby, schopnosti splácať na základe 

analýzy udržateľnosti dlhovej služby a rozsahu, v akom medzinárodné finančné inštitúcie a 

ostatní darcovia uplatňujú vo vzťahu k Moldavsku zvýhodnené podmienky.    

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca zastáva názor, že Európsky parlament by mal 

súhlasiť s návrhom Komisie na poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavsku, pričom 

zdôrazňuje svoje pevné očakávania, že: 

1. Komisia na základe rokovaní o memorande o porozumení s Moldavskom zabezpečí, aby 

bola makrofinančná pomoc prepojená s realizáciou ambiciózneho programu hospodárskych a 

štrukturálnych reforiem, ktoré by mali byť predovšetkým zamerané na posilnenie správy 

finančného a verejného sektora, podporu rýchleho vykonania DCFTA, boj proti korupcii a 

praniu špinavých peňazí a úsilie o zvýšenie účinnosti a nezávislosti súdneho systému a 

zlepšenie správy v sektore energetiky, najmä zabezpečením nezávislosti národného 

regulačného orgánu.  

Mali by sa stanoviť jasné podmienky pre vyplatenie každej z troch splátok, a to v súlade s 

odporúčaniami Európskeho dvora audítorov týkajúcimi sa stanovenia ukazovateľov 

výkonnosti na preukázanie pokroku a súladu medzi jednotlivými nástrojmi pomoci EÚ a 

medzi týmito nástrojmi a národnými stratégiami Moldavska.  

2. Komisia bude uplatňovať maximálnu starostlivosť pri monitorovaní pokroku v dosahovaní 

cieľov vonkajšej politiky Únie vrátane využívania makrofinančnej pomoci Únie (ako sa 

uvádza v článku 3 ods. 2 návrhu) a pri overovaní, či sa bez prerušenia plnia predpoklady a 

podmienky vyplácania pomoci (ako sa uvádza v článku 3 ods. 2 návrhu). Treba zabezpečiť 

okamžité informovanie Európskeho parlamentu a primeranú koordináciu s ním.  

 


