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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Associeringsavtalet mellan EU och Moldavien – som förhandlades fram 2010–2013 inom 

ramen för det östliga partnerskapet – inbegriper särskilt en handelspelare som, mot bakgrund 

av de tillnärmningsbestämmelser den innehåller, utgör ett av de kanske mest omfattande 

frihandelsavtal som EU någonsin förhandlat fram med ett tredjeland.  

B. Utan stort administrativt stöd från EU:s experter är det mycket svårt för vilken moldavisk 

regering som helst att genomföra den överenskomna tillnärmningen av lagstiftningen till EU:s 

regelverk.  

C. Upprättandet av ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Moldavien 

är en av de främsta ömsesidiga fördelarna med avtalet. Dess betydelse för handeln och den 

ekonomiska tillväxten, skapandet av sysselsättning, välståndet och stabiliteten i Moldavien är 

obestridlig. 

D. I och med upprättandet av det djupgående och omfattande frihandelsområdet med EU kommer 

Moldavien att öka sitt tillträde till EU-marknaden vilket ger nya möjligheter till utveckling och 

tillväxt och direkt gagnar moldaviska företag och medborgare. EU kommer att gynnas av 

smidigare handelsflöden och bättre investeringsförhållanden i Moldavien. 

E. Avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde innehåller flera bestämmelser 

som syftar till att reformera Moldaviens handelslagstiftning och handelspolitik i linje med, och 

på grundval av, EU-rätten, vilket kommer att medföra en modernisering av landets ekonomi 

och en bättre och mer förutsägbar företagsmiljö, inbegripet för små och medelstora företag. 

F. Genom att bevilja autonoma handelsförmåner och, tidigare, GSP plus-förmåner har EU redan 

bidragit med betydande förmåner till den moldaviska ekonomin och unionen bör fortsätta att 

stödja landet i framtiden. 

1. Europaparlamentet lovordar Moldaviens beslutsamhet att knyta närmare ekonomiska band 

med EU genom att genomföra djupgående, invecklade och kostsamma ekonomiska reformer. 

Parlamentet är övertygat om att avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde 

kommer att få långtgående positiva effekter för Moldaviens ekonomi och därmed bidra till att 

höja invånarnas livskvalitet. 

2. Europaparlamentet gläder sig över att Moldaviens parlament ratificerade avtalet den 23 juli 

2014, vilket gjorde att frihandelsområdet började tillämpas provisoriskt från och med den 

1 september 2014. Parlamentet beklagar att Moldaviens ekonomi under de senaste månaderna 

har tagit stor skada till följd av de politiskt motiverade importförbud som Ryssland har infört, 

och välkomnar den provisoriska tillämpningen av avtalet om ett djupgående och omfattande 

frihandelsområde, vilken åtminstone borde kunna lindra de skador som uppstått. 

3. Europaparlamentet understryker att framgången för avtalet om ett djupgående och omfattande 

frihandelsområde tillskrivs båda parternas snabba, grundliga och effektiva genomförande av de 
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åtaganden som fastställs i avtalet. Parlamentet uppmanar i detta hänseende EU att erbjuda 

Moldavien det tekniska stöd som behövs, inte minst för att lätta de kortsiktiga kostnaderna för 

Moldavien. 

4. Europaparlamentet anser att parlamentarisk kontroll är en grundläggande förutsättning för att 

det ska finnas ett demokratiskt stöd för EU-politiken. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att i god tid underlätta regelbunden och detaljerad övervakning från 

Europaparlamentets sida av genomförandet av avtalet om ett djupgående och omfattande 

frihandelsområde. 
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