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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 

 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 

prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 

tiskom.  

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči 

Republiki Moldaviji   

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2017)0014), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0016/2017), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, sprejete skupaj s 

Sklepom št. 778/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. avgusta 2013 o 

zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji1,  

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje 

zadeve in Odbora za proračun (A8-0000/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno 

spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1 UL L 218, 14.8.2013, str. 15.   
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OBRAZLOŽITEV 

 

V Republiki Moldaviji (v nadaljnjem besedilu: Moldavija) se je po dveh napornih letih začel 

proces obnavljanja politične in gospodarske stabilnosti. V državi se je leta 2014 začela 

gospodarska recesija, ko je zaradi znanega bančniškega škandala in fiskalnih težav po 

prekinitvi podpore mednarodnih donatorjev, ki je sledila škandalu, prišlo do poslabšanja 

gospodarske uspešnosti, ki sta jo že sicer prizadela zmanjšanje kmetijske proizvodnje zaradi 

slabih vremenskih razmer in majhen izvoz v nekatere tradicionalne gospodarske partnerice 

Moldavije, tj. Belorusijo, Rusijo in Ukrajino.  

K procesu gospodarskega okrevanja sta prispevala začasna uporaba (od septembra 2014) in 

nato začetek veljavnosti poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini med 

Evropsko unijo in Moldavijo (v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo). 

EU je s 63-odstotnim deležem celotnega moldavskega izvoza trenutno glavna trgovinska 

partnerica Moldavije. Uvoz EU iz Moldavije se je kljub sklepanju pogodb o izvozu med 

Moldavijo in preostalim svetom leta 2015 povečal za 5 %.  

Po večletnem zastoju procesa reform je bil z izvajanjem programa strukturnih reform, tudi v 

okviru akcijskega načrta za prednostne reforme, dogovorjenega z EU februarja 2016, v 

zadnjem letu dosežen velik napredek. Zaradi tega je Moldavija začela ponovno prejemati 

donatorsko podporo, pri čemer je imel vodilno vlogo Mednarodni denarni sklad (v nadaljnjem 

besedilu: MDS). MDS je lani novembra tako odobril triletni razširjeni kreditni program in 

instrument za povečanje financiranja v višini 179 milijonov USD. Osebje MDS in moldavski 

organi so 28. februarja 2017 dosegli dogovor na nižji stopnji o prvem pregledu programa, pri 

čemer so ugotovili, da se je ta program MDS nenehno zadovoljivo izvajal. Izvršni odbor MDS 

bo ta pregled predvidoma končal aprila 2017. Odobritev programa MDS je Svetovni banki 

omogočila tudi ponovno izvajanje dejavnosti posojanja, ki temelji na politiki. 

EU je začela prek evropskega instrumenta sosedstva znova izvajati tudi proračunske podporne 

operacije, ki so mirovale od leta 2015, drugi zunanji donatorji pa so sledili trendu. Kljub temu 

obstaja posebna potreba po obravnavanju kratkoročne občutljivosti moldavskega 

gospodarstva v zvezi s plačilno bilanco in proračunom. Predlog Evropske komisije (v 

nadaljnjem besedilu: Komisija), da bi Moldaviji odobrili makrofinančno pomoč, se odziva na 

to posebno potrebo, pokriva pa približno 25 % preostalih potreb države po zunanjem 

financiranju za obdobje 2016–2018 (po oceni MDS je celotni znesek potreb po zunanjem 

financiranju približno 402 milijona EUR).  To je potreben korak za zagotavljanje dolgoročne 

stabilnosti v Moldaviji, ki je v celoti skladen s širšimi cilji zunanje politike EU do te države in 

regije. 

Predlog Komisije je tesno usklajen z dogovorom, vključenim v skupno izjavo Evropskega 

parlamenta in Sveta, sprejeto skupaj s Sklepom št. 778/2013/EU z dne 12. avgusta 2013 o 

zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji, v katerem sta sozakonodajalca 

določila glavna načela in vidike, na katerih bi moral temeljiti proces odobritve makrofinančne 

pomoči. Izpostaviti velja naslednje: i) Moldavija izpolnjuje merila, povezana s ciljem in 

upravičenostjo pomoči; ii) delovni dokument služb Komisije, ki spremlja predlog Komisije, 

vsebuje podrobno oceno v zvezi z izpolnjevanjem osnovnih političnih in gospodarskih 

pogojev; ii) oblika in znesek predlagane pomoči zagotavljata pravično porazdelitev bremena 

med EU in drugimi donatorji. EU bo zagotovila 100 milijonov EUR, od tega 
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60 milijonov EUR v obliki posojila in 40 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev, ki jih 

bo izplačala v treh obrokih (dva leta 2017 in zadnjega v prvi polovici leta 2018). Ravnovesje 

med deloma posojil in nepovratnih sredstev odraža merila, sprejeta leta 2013, tj. raven 

gospodarske razvitosti, ki se izmeri glede na dohodek na prebivalca in stopnjo revščine, 

zmožnost odplačevanja na podlagi analize vzdržnosti dolga in obseg, v katerem mednarodne 

finančne institucije in drugi donatorji za Moldavijo uporabljajo ugodnejše pogoje.    

Poročevalec glede na zgornje premisleke meni, da bi se moral Evropski parlament strinjati s 

predlogom Komisije, da Moldaviji odobri makrofinančno pomoč, hkrati pa poudarja 

naslednja odločna pričakovanja: 

1. Komisija bo s sklenitvijo memoranduma o soglasju z Moldavijo zagotovila, da je 

makrofinančna pomoč povezana z izvajanjem ambicioznega programa gospodarskih in 

strukturnih reform, namenjenih zlasti krepitvi upravljanja v finančnem in javnem sektorju, 

podpiranju hitrega izvajanja poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini, boju 

proti korupciji in pranju denarja ter prizadevanjem za povečanje učinkovitosti in neodvisnosti 

pravosodnega sistema in izboljšanje upravljanja v energetskem sektorju, zlasti z 

zagotavljanjem neodvisnosti nacionalnega regulatorja.  

Določiti bi bilo treba jasne pogoje za izplačilo vseh treh obrokov, in sicer v skladu s 

priporočili Računskega sodišča v zvezi z opredelitvijo kazalnikov uspešnosti, da bi dokazali 

napredek in usklajenost različnih instrumentov EU za pomoč ter usklajenost teh instrumentov 

z nacionalnimi strategijami Moldavije.  

2. Komisija bo zagotovila primerno skrbnost pri spremljanju napredka pri doseganju ciljev 

zunanje politike Unije, vključno z uporabo makrofinančne pomoči Unije (kot je predvideno v  

členu 3(2) predloga), in pri preverjanju neprekinjenega izpolnjevanja osnovnih pogojev in 

pogojev za izplačilo pomoči (kot je predvideno v členu 3(2) predloga)  Zagotoviti bi bilo 

treba takojšnje obveščanje Evropskega parlamenta in ustrezno usklajevanje z njim.  

 


