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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië , waarover tussen 2010 

en 2013 in het kader van het Oostelijk Partnerschap is onderhandeld, in het bijzonder een 

handelspijler omvat die, gezien de hierin opgenomen bepalingen inzake harmonisatie van de 

regelgeving, wellicht een van de meest ambitieuze vrijhandelsovereenkomsten vormt die de 

EU tot dusver met een derde land heeft gesloten; 

B. overwegende dat het zonder krachtige administratieve ondersteuning van EU-deskundigen 

zeer moeilijk zal zijn voor om het even welke Moldavische regering om de overeengekomen 

aanpassing aan de wetgeving van het EU-acquis te verwezenlijken; 

C. overwegende dat de totstandbrenging van een diepe en brede vrijhandelsruimte (DCFTA) 

tussen de EU en Moldavië een van de belangrijkste wederzijdse voordelen van de 

overeenkomst vormt die zonder enige twijfel van groot belang is voor de handel, economische 

groei, het scheppen van banen, welvaart en stabiliteit in Moldavië; 

D. overwegende dat Moldavië, door de totstandbrenging van een DCFTA met de EU, zijn 

toegang tot de markt van de EU zal vergroten en zo nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling 

en groei zal creëren waarvan de bedrijven en burgers van Moldavië rechtstreeks zullen 

profiteren; overwegende dat de EU profijt zal hebben van soepelere handelsstromen en betere 

investeringsomstandigheden in Moldavië; 

E. overwegende dat de DCFTA diverse bepalingen bevat die erop zijn gericht de 

handelswetgeving en het handelsgerelateerd beleid van Moldavië te hervormen in 

overeenstemming met en op basis van het EU-acquis, hetgeen de basis zal leggen voor de 

modernisering van de economie van het land en een beter en voorspelbaarder 

ondernemingsklimaat, onder meer voor kleine- en middelgrote ondernemingen; 

F. overwegende dat de EU, middels de toekenning van autonome handelspreferenties en, 

daarvoor, SAP+-preferenties, de Moldavische economie reeds aanzienlijke voordelen heeft 

verschaft en het land in de toekomst moet blijven steunen; 

1. prijst de vastberadenheid en inzet die Moldavië tentoonspreidt bij het nastreven van nauwere 

economische banden met de EU door diepgaande, complexe en kostbare economische 

hervormingen door te voeren; is er vast van overtuigd dat de DCFTA op de lange termijn een 

gunstig effect zal hebben op de Moldavische economie en derhalve zal bijdragen aan de 

levenskwaliteit van de burgers van het land; 

2. neemt met tevredenheid kennis van de ratificatie van de overeenkomst door het parlement van 

Moldavië op 23 juli 2014, die de weg heeft vrijgemaakt voor de voorlopige toepassing van de 

DCFTA vanaf 1 september 2014; betreurt de aanzienlijke schade die de Moldavische 

economie de afgelopen maanden heeft geleden als gevolg van de door Rusland opgelegde 

politiek gemotiveerde invoerverboden en is ingenomen met de voorlopige toepassing van de 

DCFTA die het ten minste mogelijk zou moeten maken de berokkende schade te verlichten; 



 

PE537.395v02-00 4/5 AD\1036390NL.doc 

NL 

3. onderstreept dat het welslagen van de DCFTA afhankelijk is van de spoedige, grondige en 

doeltreffende tenuitvoerlegging door beide partijen van de in de overeenkomst opgenomen 

verplichtingen; dringt er in dit verband bij de EU op aan Moldavië alle noodzakelijke 

financiële en technische ondersteuning te bieden, onder meer teneinde de op korte termijn door 

Moldavië te maken kosten te verlichten; 

4. is van mening dat parlementaire controle een essentiële voorwaarde vormt voor de 

democratische steun voor EU-beleid; dringt er derhalve bij de Commissie op aan dat zij het 

regelmatig en gedetailleerd monitoren van de tenuitvoerlegging van de DCFTA door het 

Europees Parlement tijdig faciliteert. 
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