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NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení mezi EU a Moldavskem – sjednaná v rámci 

Východního partnerství na období 2010–2013 – obsahuje zejména obchodní pilíř, který 

může vzhledem k ustanovením o sbližování právních předpisů obsaženým v dohodě být 

jednou z nejambicióznějších dohod o volném obchodu, které EU dosud s třetí zemí 

uzavřela;  

B. vzhledem k tomu, že vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu 

(DCFTA) mezi EU a Moldavskem je jedním z nejvýraznějších vzájemných přínosů 

dohody, který má nezpochybnitelný význam pro obchod a hospodářský růst, prosperitu a 

stabilitu v Moldavsku; 

C. vzhledem k tomu, že sjednáním DCFTA s EU zvýší Moldavsko svůj přístup na trh EU, 

což vytvoří nové příležitosti pro rozvoj a růst a moldavské podniky a občané z toho budou 

mít bezprostřední prospěch; vzhledem k tomu, že pro EU budou výhodou dohody méně 

komplikované obchodní toky a lepší podmínky pro investice v Moldavsku; 

D. vzhledem k tomu, že tato DCFTA obsahuje několik ustanovení, která mají vést k reformě 

moldavských právních předpisů v oblasti obchodu a politik souvisejících s obchodem, a to 

v souladu s acquis EU a na jeho základě, což zajistí modernizaci ekonomiky země a lepší 

a předvídatelnější podnikatelské prostředí; 

E. vzhledem k tomu, že udělením samostatných obchodních preferencí a preferencí GSP+ již 

EU dala moldavskému trhu značné výhody a měla by v budoucnu i nadále zemi 

podporovat; 

1. oceňuje odhodlání Moldavska a jeho pevné přesvědčení, že chce budovat užší 

ekonomické vazby s EU tím, že provede zásadní, komplexní a nákladné ekonomické 

reformy; je pevně přesvědčen, že DCFTA bude mít dlouhodobě prospěšný vliv na 

moldavskou ekonomiku, a přispěje tím ke zvýšení kvality života jejích občanů; 

2. s uspokojením konstatuje, že dne 23. července 2014 dohodu ratifikoval moldavský 

parlament, což umožnilo prozatímní uplatňování DCFTA od 1. září 2014; bere na vědomí 

výrazné škody, které utrpěla moldavská ekonomika v posledních měsících v důsledku 

politicky motivovaných zákazů dovozu, s nimiž přišlo Rusko, a vítá prozatímní 

uplatňování DCFTA, která by měla přinejmenším zmírnit škody, které vznikly; 

3. zdůrazňuje skutečnost, že úspěch DCFTA závisí na tom, zda budou obě strany důsledně a 

efektivně naplňovat to, k čemu se v dohodě zavázaly; v tomto ohledu požaduje, aby EU 

poskytla Moldavsku veškerou potřebnou technickou pomoc; 

4. je přesvědčen, že zásadní podmínkou pro demokratickou podporu politik EU je 

parlamentní kontrola; vyzývá proto Komisi, aby napomohla tomu, aby mohl Parlament 

pravidelně a podrobně sledovat uplatňování DCFTA.  
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