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NÁVRHY 

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

aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že prohloubená a komplexní zóna volného obchodu mezi EU 

a Moldavskem je uplatňována od roku 2014; 

B. vzhledem k tomu, že vývoz z Moldavska do EU se od vstupu prohloubené a komplexní 

zóny volného obchodu v platnost zvýšil o více než 15 % a že 66 % moldavského 

vývozu směřuje v současné době do EU; 

C. vzhledem k tomu, že míra využívání preferencí ze strany Moldavska činí 90 %, což 

ukazuje, jak prospěšná je prohloubená a komplexní zóna volného obchodu pro 

moldavské podniky, pracovníky a občany; 

D. vzhledem k tomu, že účinné provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu 

závisí na tom, jak bude Moldavsko dlouhodobě usilovat o provádění reforem v oblasti 

právního státu, správy, institucionálních kapacit a veřejné správy, včetně oblastí 

souvisejících s obchodem; 

E. vzhledem k tomu, že bylo dosaženo pokroku v podstatných oblastech, jako jsou 

sanitární a fytosanitární opatření, technické překážky bránící obchodu, celní systém 

a zadávání veřejných zakázek; 

F. vzhledem k tomu, že v souladu s ustanoveními v kapitole o obchodu a udržitelném 

rozvoji byly zřízeny interní poradní skupiny a do této chvíle se setkaly třikrát; 

1. vítá významný nárůst dovozu z Moldavska do EU v důsledku vstupu prohloubené 

a komplexní zóny volného obchodu v platnost; zdůrazňuje, že prohloubená a komplexní 

zóna volného obchodu by měla podněcovat hospodářskou diverzifikaci, a vyzývá tudíž 

Komisi, aby podpořila Moldavsko při určování klíčových oblastí, které by při provádění 

prohloubené a komplexní zóny volného obchodu měly být upřednostňovány; domnívá 

se, že rozsah liberalizace obchodu by měl být pečlivě řízen s cílem minimalizovat 

náklady a zároveň maximalizovat přínosy pro Moldavsko; 

2. vítá vytvoření přibližně 1 500 pracovních míst prostřednictvím podpory malých 

podniků a znovu opakuje, že je třeba nadále podporovat odvětví malých a středních 

podniků a startupů, především vzhledem k jejich významnému příspěvku 

k ekonomickému růstu, zaměstnanosti, inovacím a podnikavosti; 

3. zdůrazňuje, že konečným cílem je, aby prohloubená a komplexní zóna volného obchodu 

vedla ke hmatatelnému a udržitelnému zlepšení životních podmínek běžných občanů 

v Moldavsku, jelikož tato země je i nadále jednou z nejchudších v Evropě, a naléhavě 

žádá správní orgány, aby provedly účinné reformní procesy za účelem zvýšení životní 

úrovně; 

4. očekává, že Moldavsko bude pokračovat ve svém reformním úsilí nejen v oblastech 

souvisejících s obchodem, jako je např. restrukturalizace finančního a energetického 
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odvětví, ale i v oblasti právního státu, veřejné správy, soudnictví, správy a účinnosti 

veřejných financí, svobody sdělovacích prostředků, rovnosti žen a mužů a zlepšení 

postavení žen a posílení boje proti korupci; připomíná rovněž význam účinného 

provádění nově zavedených reforem a právních nástrojů; vyzývá ke konkrétním krokům 

ve všech zmíněných oblastech v souladu s očekáváními, která byla zdůrazněna 

v usnesení Parlamentu o makrofinanční pomoci Moldavské republice1, a připomíná 

různé diskuse o situaci v Moldavsku a naléhavé žádosti Parlamentu, aby v oblastech, 

které je třeba zlepšit, bylo vynaloženo transparentní reformní úsilí a stanoveny striktní 

podmínky spojené s hmatatelnými výsledky; vítá rozhodnutí provést směrnici EU o boji 

proti praní peněz; 

5. považuje sbližování právních předpisů s acquis EU za klíčový rozměr prohloubené 

a komplexní zóny volného obchodu, vzhledem k tomu, že skutečný přístup na trh EU 

a reformy do značné míry závisí na náležitém provádění a prosazování příslušných 

právních předpisů; je si vědom toho, jak významnou výzvu to představuje pro 

moldavské instituce a veřejné správní orgány, a vyzývá Komisi, aby jim poskytla 

přiměřenou technickou a finanční podporu; naléhavě vyzývá Komisi, aby zvážila 

zřízení skupiny pro Moldavsko, tak jako byla vytvořena skupina pro Ukrajinu; 

6. domnívá se, že zapojování moldavských orgánů již od fáze navrhování příslušných 

právních předpisů je užitečnou praxí, jelikož se tím tento proces stává inkluzivnějším 

a snižuje Moldavsku náklady na přechod, a vyzývá Komisi, aby plně využívala postup 

konzultace ex ante; 

7. zdůrazňuje klíčovou úlohu interních poradních skupin při monitorování prohloubené 

a komplexní zóny volného obchodu a připomíná, že by smluvní strany měly zajistit 

odpovídající financování a vyvážené zastoupení občanské společnosti; 

8. konstatuje, že hodnocení provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu je 

výrazně zaměřeno na obchodní toky a obchodní překážky; vyzývá Komisi, aby náležitě 

monitorovala a posuzovala provádění prohloubené a komplexní zóny volného obchodu 

se zvláštním důrazem jak na provedení a uplatňování acquis, tak na dopady této dohody 

na moldavskou společnost, a aby každoročně zveřejňovala komplexní zprávu, včetně 

informací o technické a finanční podpoře z EU; 

9. vyzývá k účinnému dodržování ustanovení a mezinárodních závazků v oblasti obchodu 

a udržitelného rozvoje, především pokud jde o řádné provádění základních úmluv MOP. 

 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0283. 
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