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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Európai Unió és Moldova közötti, a keleti partnerség égisze alatt 2010 és 2013 között 

megtárgyalt társulási megállapodás az EU–Ukrajna társulási megállapodás modelljét követi. 

A megállapodás tartalmaz egy kereskedelmi pillért, amely megalapozza az Unióval létrejövő 

mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térséget (DCFTA)1. 

A DCFTA új lehetőségeket teremt a kereskedelem és a gazdasági növekedés számára, és 

közvetlenül kedvező lesz a moldovai vállalkozások és polgárok számára, az Unió számára 

pedig a Moldovával folytatott zökkenőmentesebb kereskedelmi forgalom és a jobb beruházási 

feltételek jelentenek majd előnyt. A DCFTA számos rendelkezést tartalmaz, amelyek célja 

Moldova kereskedelem- és kereskedelemhez kapcsolódó politikáinak megreformálása az 

uniós vívmányok alapján és azoknak megfelelően. Mindez hozzájárul majd a gazdaság 

modernizációjához, a Moldovába irányuló uniós beruházások erősítéséhez, valamint a jobb és 

kiszámíthatóbb szakpolitikai környezethez. 

 

Piacra jutás 

Ami az Uniót illeti, a DCFTA az Unió oldalán teljes mértékben megszünteti az összes 

importvámot és megtiltja a kiviteli vámokat valamennyi áru esetében. Csak bizonyos, az Unió 

szempontjából érzékenynek minősülő mezőgazdasági termékek (többnyire állati eredetű 

termékek, cukorféleségek és gabonatermékek) kereskedelmi forgalma áll majd megfigyelés 

alatt. Az Unióban jelenleg belépési ár hatálya alá tartozó korlátozott számú gyümölcs- és 

zöldségfélék liberalizálásra kerülnek a hagyományos kereskedelmi forgalomra vonatkozó 

vámkontingenseken belül. 

Ami Moldovát illeti, a termékek legnagyobb része esetében előreláthatóan azonnali hatállyal 

megszűnnek az importvámok. Bizonyos érzékeny termékek (többnyire mezőgazdasági, 

valamint textil- és ruhaipari termékek) esetében (az adott terméktől függően 3 és 10 év 

közötti) fokozatos liberalizációs folyamatra kerül sor. Más termékek liberalizációjára nem 

kerül sor, azokra a vámkontingens-szabályok lesznek érvényesek (csirke- és sertéshús, 

bizonyos tejtermékek, feldolgozott húsipari termékek, valamint cukor és kapcsolódó 

termékek). 

 

Származási szabályok 

Moldova alkalmazni fogja azon származási szabályokat, amelyek egyrészt lehetővé teszik, 

hogy csatlakozzon a pán-euromediterrán (PEM) egyezményhez, amely az Unió és más PEM-

tagok gyártási folyamatainak kumulációs övezete, másrészt amelyek előmozdítják az 

árukereskedelem terén megvalósuló regionális gazdasági integrációt. 

Szolgáltatások és letelepedés 

Az Unió és Moldova számos területen és a 4 szolgáltatásnyújtási módozat terén GATS+ 

kötelezettségvállalásokat biztosítanak egymás számára. A felek konkrétan számos ágazatban a 

letelepedés széles körű lehetővé tételében (3. módozat) egyeztek meg, amelyet az ún. „4. 

módozatra” vonatkozó rendelkezések kísérnek, melyek lehetővé teszik szakképzett 

                                                 
1 A társulási megállapodás V. címe. 
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munkavállalók számára, hogy ideiglenesen az Unióban vagy Moldovában vállaljanak munkát 

a letelepedési rendelkezések hatálya alá tartozó ágazatokban. 

A reformfolyamat olyan ágazatokra terjed ki, mint a postai és futárszolgáltatások, a 

nemzetközi tengeri szállítás, az elektronikus kommunikáció és a pénzügyi szolgáltatások. 

Ennek következtében az Unió elmélyítheti a szolgáltatások területén megvalósuló piaci 

hozzáférését a kétoldalú szolgáltatási kötelezettségvállalások keretében. Moldova 

előrejelzései szerint az e területeken végbemenő fokozatos reformfolyamat akár 10 évet is 

igénybe vehet. 

 

Szellemi tulajdon 

 

A felek megerősítik a szellemi tulajdonnak a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 

vonatkozásairól szóló WTO megállapodás (TRIPS-megállapodás) rendelkezésein túlmutató 

védelmét. Ez a szellemi tulajdonhoz fűzőző különböző jogok (pl. védjegyek, szabadalmak, 

formatervezési minta, növényfajták) kibővített védelmét, a fokozottabb együttműködést és a 

szellemitulajdon-jogok megerősített (polgári) érvényesítését jelenti, többek között az 

országhatárokon. Hasonlóképpen, a földrajzi árujelzőkről szóló EU–Moldova megállapodás 

teljes egészében bekerül a DCFTA-ba. 

 

Közbeszerzés 

 

Az Unió és Moldova a moldovai közbeszerzési rendszer további korszerűsítésére és a 

moldovai közbeszerzési gyakorlatok uniós gyakorlatokkal való fokozatos (8 éven belüli) 

összehangolására törekszik. Ez nemzeti elbánás alapján az uniós piachoz való jobb 

hozzáférést eredményezné. 

 

 

Végül, de nem utolsósorban a társulási megállapodás általános érvényű, nagy léptékű 

ágazatspecifikus együttműködést és szabályozási konvergenciát irányoz elő, amely hosszú 

távú változásokat eredményez a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem, a munkavállalói 

jogok stb. tekintetében. 

 

A DCFTA várhatóan serkenti majd az Unió és Moldova közötti kereskedelmet, ami Moldova 

esetében az Unióba irányuló export 16%-os és az Unióból származó import 8%-os 

növekedését eredményezi. A DCFTA egészében várhatóan javítja majd Moldova folyó 

fizetési mérlegét, GDP-jét pedig 5,4%-kal növeli (ami a nemzeti jövedelem 142 millió eurós 

növekedését jelent), feltéve hogy a reformok befejeződnek. 

 

Következtetések 

 

Az előadó úgy véli, hogy a társulási megállapodásra vonatkozó parlamenti egyetértéssel az 

Európai Parlament esélyt kínál Moldovának arra, hogy jólétet biztosító jövőt építsen fel 

magának Európában. Az előadó örömtelinek találja, hogy 2014. július 23-án a moldovai 

parlament ratifikálta a társulási megállapodást, ezáltal lehetővé téve annak 2014. szeptember 

1-jével kezdődő ideiglenes alkalmazását.  Az előadó hangsúlyozza, hogy a társulási 

megállapodás abban az esetben lesz sikeres, ha azt mindkét fél maradéktalanul és 
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következetesen végrehajtja. Az Európai Parlament tudatában van annak, hogy a DCFTA 

végrehajtása számos erőfeszítést és költséges reformokat igényel Moldova részéről.  Ezért az 

Uniónak segítséget kell nyújtania Moldova számára a vonatkozó jogszabályok és végrehajtási 

szabályok elfogadásához, és figyelemmel kell követnie azok tényleges érvényesítését. 

 

****** 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió, 

az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti 

társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi 

határozattervezethez. 
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