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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till 

republiken Moldavien 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2017)0014), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0016/2017), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs 

tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 

augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien1,  

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena 

från utskottet för utrikesfrågor och budgetutskottet (A8-0000/2017), 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 EUT L 218, 14.8.2013, s. 15 
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MOTIVERING 

 

Republiken Moldavien (nedan Moldavien) är i färd med att få tillbaka sin politiska och 

ekonomiska stabilitet efter två svåra år. Landet hamnade i ekonomisk nedgång 2014, när den 

välkända bankskandalen och de finanspolitiska svårigheterna som orsakades av att de 

internationella givarna ställde in sitt stöd försämrade landets ekonomiska resultat, som redan 

drabbats av en nedgång i jordbruksproduktionen till följd av ogynnsamma väderförhållanden 

och svag exportutveckling till några av Moldaviens traditionella ekonomiska partner, särskilt 

Vitryssland, Ryssland och Ukraina.  

Den provisoriska tillämpningen (sedan september 2014) och det påföljande ikraftträdandet av 

det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Moldavien 

(ingår i associeringsavtalet mellan EU och Moldavien) har bidragit till den ekonomiska 

återhämtningen. EU är Moldaviens viktigaste handelspartner, med 63 % andel av den totala 

moldaviska exporten. Under 2015 ökade EU:s import från Moldavien med 5 %, trots den 

moldaviska exportnedgången till resten av världen.  

Efter flera års dödläge i reformprocessen har betydande framsteg gjorts med genomförandet 

av agendan för strukturreformer under det senaste året, däribland som en del av färdplanen för 

prioriterade reformer som överenskommits med EU i februari 2016. Detta har lett till ett 

återupptagande av givarstöd, i första hand från Internationella valutafonden (nedan kallat 

IMF). IMF godkände också i november en treårig förlängd kreditfacilitet och utvidgad 

finansieringsfacilitet till ett belopp av 179 miljoner US-dollar. Den 28 februari 2017 nådde 

IMF och de moldaviska myndigheterna en överenskommelse på tjänstemannanivå om en 

första översyn av programmet och konstaterade att genomförandet av IMF-programmet 

löpande visar tillfredsställande resultat. IMF:s direktion förväntas slutföra översynen i april 

2017. Godkännandet av IMF-programmet har också gjort det möjligt för Världsbanken att 

återuppta sin policybaserade låneverksamhet. 

EU har också fortsatt sina budgetstödinsatser genom det europeiska grannskapsinstrumentet 

som varit fryst sedan 2015, och andra externa biståndsgivare har följt trenden. Det finns 

emellertid ett särskilt behov av att lösa den kortsiktiga betalningsbalansen och de offentliga 

finansernas sårbarhet i den moldaviska ekonomin. Kommissionens förslag om att bevilja 

makroekonomiskt stöd till Moldavien är ett svar på detta specifika behov, och omfattar 

cirka 25 % av landets kvarstående externa finansieringsbehov för perioden 2016–2018 (enligt 

IMF:s bedömning ligger det totala externa finansieringsbehovet på cirka 402 miljoner euro). 

Detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa långsiktig stabilitet i Moldavien och stämmer 

helt och hållet överens med de bredare målen för EU:s yttre politik gentemot landet och 

regionen. 

Kommissionens förslag följer nära den överenskommelse som ingår i Europaparlamentets och 

rådets gemensamma uttalande som antogs tillsammans med beslut 778/2013/EU av 

den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien, där 

medlagstiftarna har fastställt de viktigaste principerna och övervägandena som bör vägleda 

processen för beviljande av makroekonomiskt stöd. I dessa ingår bl.a. följande: i) Moldavien 

ska uppfylla de kriterier som är knutna till mål och stödberättigande. ii) Det arbetsdokument 

från kommissionens avdelningar som åtföljer kommissionens förslag innehåller en detaljerad 

utvärdering med avseende på uppfyllandet av de politiska och ekonomiska förutsättningarna. 
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iii) Det föreslagna stödets form och belopp ska säkerställa att bördan delas rättvist mellan EU 

och andra givare. EU kommer att bidra med 100 miljoner euro, varav 60 miljoner euro i form 

av ett lån och 40 miljoner euro i form av ett bidrag som betalas ut i tre delbetalningar 

(två under 2017 och den sista under första halvåret 2018). Balansen mellan låne- och 

bidragskomponenten återspeglar de kriterier som man kom överens om 2013, dvs. den 

ekonomiska utvecklingsnivån, beräknad som inkomst per capita och andelen fattiga, 

återbetalningsförmåga utifrån en skuldhållbarhetsanalys och i vilken utsträckning 

internationella finansinstitut och andra givare tillämpar förmånliga villkor för Moldavien. 

Mot bakgrund av ovanstående anser föredraganden att Europaparlamentet bör samtycka till 

kommissionens förslag om att bevilja makroekonomiskt stöd till Moldavien, samtidigt som 

man betonar de stora förväntningarna med avseende på följande: 

1. Att kommissionen kommer att säkerställa, genom förhandlingarna om samförståndsavtalet 

med Moldavien, att det makroekonomiska stödet är kopplat till genomförandet av ett 

ambitiöst program för ekonomiska och strukturella reformer, särskilt i syfte att stärka 

förvaltningen av den finansiella och offentliga sektorn, stödja ett snabbt genomförande av 

avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde, kampen mot korruption och 

penningtvätt och insatserna för att öka rättssystemets effektivitet och oberoende samt förbättra 

styrningen inom energisektorn, framför allt genom att säkerställa den nationella 

tillsynsmyndighetens oberoende.  

Tydliga villkor bör fastställas för utbetalningen av var och en av de tre delbetalningarna, 

i linje med rekommendationerna från Europeiska revisionsrätten om identifiering av 

resultatindikatorer för att visa på framsteg och konsekvens mellan EU:s olika stödinstrument 

och mellan dessa instrument och Moldaviens nationella strategier.  

2. Att kommissionen kommer att visa största möjliga aktsamhet när det gäller att övervaka 

framstegen på vägen mot målen för unionens externa politik, inbegripet användningen av 

unionens makroekonomiska stöd (enligt artikel 3.2 i förslaget) och att kontrollera det fortsatta 

uppfyllandet av förhandsvillkoren och villkoren för utbetalning av stödet (enligt artikel 3.2 

i förslaget). Kommissionen bör se till att Europaparlamentet utan dröjsmål hålls informerat 

och att lämplig samordning med Europaparlamentet säkerställs.  

 


