
 

AD\1036390LV.doc  PE537.395v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

  

 EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019 

 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja 
 

2014/2817(INI) 

8.10.2014 

ATZINUMS 

Sniegusi Starptautiskās tirdzniecības komiteja 

Ārlietu komitejai 

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 

Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas 

kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras 

puses 

(2014/2817(INI)) 

Atzinumu sagatavoja: Ionel-Sorin Moisă 

 



 

PE537.395v02-00 2/5 AD\1036390LV.doc 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1036390LV.doc 3/5 PE537.395v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā viena no galvenajām sadaļām ES un Moldovas Asociācijas nolīgumā, kuru sarunu 

ceļā apsprieda Austrumu partnerības ietvaros laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam, ir 

tirdzniecības nolīgums, kas, ņemot vērā tajā iekļautos tiesību aktu tuvināšanas 

noteikumus, var tikt uzskatīts par vienu no visvērienīgākajiem nolīgumiem, kādu ES līdz 

šim ir noslēgusi ar kādu no trešām valstīm;  

B. tā kā jebkurai Moldovas valdībai ir ļoti grūti īstenot Nolīgumā noteikto tiesību aktu 

tuvināšanu ES tiesību aktu kopumam, ja tā nesaņem ES ekspertu spēcīgu administratīvo 

atbalstu;  

C. tā kā tādas padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) izveide, kas 

aptver ES un Moldovu, ir uzskatāma par vienu no vislielākajiem šā nolīguma 

savstarpējiem ieguvumiem un ir neapstrīdami nozīmīga no Moldovas tirdzniecības un 

ekonomiskās izaugsmes, darbavietu radīšanas, labklājības un stabilitātes viedokļa; 

D. tā kā, izveidojot DCFTA ar ES, Moldova paplašinās piekļuvi ES tirgum un līdz ar to radīs 

jaunas attīstības un izaugsmes iespējas, kuras būs nepastarpināti izdevīgas visiem 

Moldovas uzņēmumiem un iedzīvotājiem; tā kā ES iegūs raitāku tirdzniecības apriti un 

labākus apstākļus investīcijām Moldovā; 

E. tā kā DCTFA nolīgumā ir iekļauti vairāki noteikumi, lai reformētu Moldovas tirdzniecību 

reglamentējošos tiesību aktus un ar tirdzniecību saistītas politikas nostādnes, ievērojot un 

pamatojoties uz ES tiesību aktu kopumu un tādējādi nodrošinot valsts ekonomikas 

modernizāciju un labāku un paredzamāku uzņēmējdarbības vidi — tostarp no MVU 

viedokļa; 

F. tā kā, piešķirot autonomās tirdzniecības priekšrocības un pirms tam — GSP+ 

priekšrocības, ES Moldovas ekonomikai jau ir sniegusi būtisku palīdzību un tā kā tai būtu 

šī valsts jāatbalsta arī turpmāk, 

 

1. uzteic Moldovas apņēmību un lēmumu turpināt ekonomisko integrāciju ar ES, veicot 

padziļinātas, sarežģītas un izmaksu ziņā dārgas ekonomiskās reformas; ir cieši 

pārliecināts, ka DCFTA būs labvēlīga ilgtermiņa ietekme uz Moldovas ekonomiku un 

tādējādi tā sekmēs Moldovas iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu; 

2. ar gandarījumu konstatē, ka Moldovas parlaments 2014. gada 23. jūlijā ratificēja minēto 

nolīgumu un padarīja iespējamu DCFTA pagaidu piemērošanu, sākot ar 2014. gada 

1. septembri; pauž nožēlu par ievērojamajiem zaudējumiem, kurus Moldovas ekonomika 

ir cietusi pēdējo mēnešu laikā pēc tam, kad Krievija, politisku motīvu vadīta, noteica 

importa aizliegumu, un atzinīgi vērtē DCFTA nolīguma pagaidu piemērošanu, jo šai 

piemērošanai vismaz būtu jāmazina nodarītā kaitējuma smagums; 

3. uzsver to, ka DCTFA sekmīga piemērošana ir atkarīga no tā, cik ātri, skrupulozi un 
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efektīvi abas puses īstenos Nolīgumā paredzētās saistības; šajā sakarībā prasa, lai ES 

Moldovai sniegtu visus nepieciešamos finansiālos un tehniskos līdzekļus — viens no 

palīdzības iemesliem ir mazināt Moldovas īstermiņa izmaksas; 

 

4. uzskata, ka parlamentārā kontrole ir pamata nosacījums, lai ES politikas nostādnēm 

nodrošinātu demokrātisku atbalstu; tāpēc aicina Komisiju savlaicīgi palīdzēt Eiropas 

Parlamentam regulāri un visaptveroši uzraudzīt DCFTA nolīguma īstenošanu. 
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