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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az EU és Moldova közötti, a 2010–2013-as időszakra szóló keleti partnerség 

keretén belül tárgyalt társulási megállapodás tartalmaz egy olyan kereskedelmi pillért, 

amely a szabályok közelítésére vonatkozó, benne foglalt rendelkezések tükrében az EU 

által eddig harmadik országgal kötött egyik legambiciózusabb szabadkereskedelmi 

megállapodás alapjául szolgálhat;  

B. mivel az uniós szakértők hathatós adminisztratív támogatása nélkül a jogszabályok uniós 

vívmányokhoz történő, a megállapodás szerinti közelítésének végrehajtása bármely 

moldovai kormány számára súlyos nehézségeket okozna;  

C. mivel az EU és Moldova közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség 

megteremtése képezi a megállapodás egyik legjelentősebb kölcsönös előnyét, és 

kétségbevonhatatlan fontosságú a moldovai kereskedelmi és gazdasági növekedés, a 

munkahelyteremtés, a jólét és stabilitás szempontjából; 

D. mivel az EU-val való közös mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség 

létrehozásával Moldova növeli az uniós piachoz való hozzáférését, ezáltal új lehetőségeket 

teremt a fejlődésre és a növekedésre, illetve közvetlenül szolgálja a moldovai 

vállalkozások és polgárok javát; mivel az EU számára előnyös a gördülékenyebb 

kereskedelmi forgalom és a kedvezőbb moldovai beruházási feltételek; 

E. mivel a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás több olyan rendelkezést 

is magában foglal, amely Moldova kereskedelmi jogszabályainak és kereskedelmi 

vonatkozású szakpolitikáinak az uniós vívmányok alapján és azokkal összhangban történő 

reformjára irányul, ami lehetővé teszi az ország gazdaságának modernizációját, illetve az 

üzleti környezet javulását és kiszámíthatóbbá válását, többek között a kis- és 

középvállalkozások érdekében; 

F. mivel az autonóm kereskedelmi kedvezmények és azt megelőzően a GSP+ kedvezmények 

biztosítása révén az EU már jelentős előnyökhöz juttatta a moldovai gazdaságot, és a 

jövőben továbbra is támogatja az országot; 

1. elismerését fejezi ki Moldovának, amiért mélyreható, összetett és költséges gazdasági 

reformokat végrehajtva elszántan és elkötelezetten törekszik az EU-val való szorosabb 

gazdasági kapcsolatok kialakítására; meggyőződése, hogy a mélyreható és átfogó 

szabadkereskedelmi megállapodás hosszú távon kedvező hatással lesz Moldova 

gazdaságára, és ezáltal hozzájárul polgárai életminőségének javításához; 

2. megelégedéssel nyugtázza a megállapodás Moldova parlamentje általi 2014. július 23-i 

ratifikálását, amely elindította a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 

2014. szeptember 1-jétől való ideiglenes alkalmazását; tudomásul veszi, hogy Moldova 

gazdasága jelentős károkat szenvedett az elmúlt hónapokban az Oroszország által 

bevezetett, politikai indíttatású behozatali tilalmat követően, és üdvözli a mélyreható és 
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átfogó szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását, amelynek legalább 

enyhítenie kellene az okozott károkon; 

3. hangsúlyozza, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás sikeressége 

a megállapodásban meghatározott kötelezettségek mindkét fél általi gyors, alapos és 

hatékony végrehajtásától függ; ezzel kapcsolatban kéri az EU-t, hogy Moldova számára 

adjon meg minden szükséges pénzügyi és technikai segítséget többek között a Moldovát 

terhelő rövid távú költségek csökkentése érdekében; 

4. úgy véli, hogy a parlamenti felügyelet alapvető feltétele az uniós szakpolitikák 

demokratikus támogatásának; ezért felhívja a Bizottságot, hogy megfelelő időben segítse 

elő a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásának Európai 

Parlament általi rendszeres és részletes ellenőrzését. 
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