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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών 

(DCFTA) ΕΕ-Μολδαβίας εφαρμόζεται από το 2014· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές της Μολδαβίας προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 

πάνω από 15 % από την έναρξη ισχύος της DCFTA και ότι η Μολδαβία σήμερα 

βασίζεται στην ΕΕ για το 66 % των εξαγωγών της· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό χρησιμοποίησης των προτιμήσεων της Μολδαβίας 

ύψους 90 % δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η DCFTA αποδείχθηκε ευεργετική για τις 

επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους πολίτες της Μολδαβίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της DCFTA εξαρτάται από τη 

συνέχιση των προσπαθειών της Μολδαβίας να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις στους 

τομείς του κράτους δικαίου, της διακυβέρνησης, της θεσμικής ικανότητας και της 

δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που συνδέονται με το 

εμπόριο· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε βασικούς τομείς, όπως τα 

υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, τα τεχνικά εμπόδια για το εμπόριο, τα 

τελωνεία και οι δημόσιες συμβάσεις· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συστάθηκαν εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες (ΕΣΟ) σύμφωνα 

με τις διατάξεις του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν 

συνεδριάσει τρεις φορές μέχρι σήμερα· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σημαντική αύξηση των μολδαβικών εισαγωγών 

στην ΕΕ ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της DCFTA· υπογραμμίζει ότι η DCFTA 

θα πρέπει να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την οικονομική διαφοροποίηση και, 

συνεπώς, ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει τη Μολδαβία στον προσδιορισμό 

βασικών τομέων που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στην εφαρμογή της 

DCFTA· θεωρεί ότι η διαχείριση της διάστασης που αφορά την ελευθέρωση του 

εμπορίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προσεκτικά ώστε να ελαχιστοποιηθεί το 

κόστος και, παράλληλα, να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τη Μολδαβία· 

2. χαιρετίζει τη δημιουργία περίπου 1 500 θέσεων εργασίας μέσω της στήριξης σε μικρές 

επιχειρήσεις και επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεχιστεί η παροχή κινήτρων στους 

τομείς των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, δεδομένης ιδίως της σημαντικής 

συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και τη 

δημιουργικότητα των επιχειρήσεων· 

3. υπογραμμίζει ότι ο απώτερος στόχος της DCFTA είναι η απτή και βιώσιμη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης των απλών πολιτών στη Μολδαβία, καθώς η χώρα παραμένει 

μία από τις φτωχότερες στην Ευρώπη, και συνεπώς ζητεί από τις αρχές να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικές μεταρρυθμιστικές διαδικασίες ώστε να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο 
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προς αυτόν τον σκοπό· 

4. αναμένει από τη Μολδαβία να συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική πορεία της, όχι μόνο σε 

τομείς που συνδέονται αυστηρά με το εμπόριο, όπως η αναδιάρθρωση του οικονομικού 

και ενεργειακού τομέα, αλλά και στον τομέα του κράτους δικαίου, της δημόσιας 

διοίκησης, της δικαιοσύνης, της διαχείρισης και αποδοτικότητας των δημόσιων 

οικονομικών, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ισότητας των φύλων και της 

χειραφέτησης των γυναικών, και της ενίσχυσης της καταπολέμησης της διαφθοράς· 

υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων 

μεταρρυθμίσεων και νομικών μέσων· ζητεί τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε όλους 

τους τομείς που αναφέρθηκαν, σύμφωνα με τις προσδοκίες που τονίστηκαν στο 

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μακροοικονομική 

χρηματοδοτική συνδρομή προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας1, υπενθυμίζοντας τις 

διάφορες συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μολδαβία και τις εκκλήσεις του 

Κοινοβουλίου να γίνουν διαφανείς προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις και να υπάρχουν 

αυστηρές προϋποθέσεις που συνδέονται με απτά αποτελέσματα στους τομείς που έχει 

διαπιστωθεί ότι χρειάζονται βελτίωση· επιδοκιμάζει την απόφαση για μεταφορά της 

οδηγίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες· 

5. θεωρεί ότι η σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων με το κεκτημένο της ΕΕ αποτελεί 

τη βασική διάσταση της DCFTA, καθώς η πραγματική πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ 

και η μεταρρύθμιση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή εφαρμογή και επιβολή 

της σχετικής νομοθεσίας· έχει επίγνωση της σημαντικής πρόκλησης που συνιστά αυτό 

για τη διακυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα και τη δημόσια διοίκηση στη Μολδαβία και 

προτρέπει την Επιτροπή να παρέχει κατάλληλη τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη· 

καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο συγκρότησης ομάδας στήριξης για τη 

Μολδαβία, παρόμοιας με αυτή που έχει δημιουργηθεί για την Ουκρανία· 

6. θεωρεί χρήσιμη τη συμμετοχή των μολδαβικών αρχών από το στάδιο της εκπόνησης 

της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου η σχετική διαδικασία να έχει πιο συμμετοχικό 

χαρακτήρα και να μειωθεί το κόστος μετάβασης για τη Μολδαβία, και καλεί την 

Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις διαδικασίες εκ των προτέρων διαβούλευσης· 

7. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των ΕΣΟ στην παρακολούθηση της DCFTA, και 

υπενθυμίζει ότι η κατάλληλη χρηματοδότηση και η ισορροπημένη εκπροσώπηση της 

κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη· 

8. επισημαίνει ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής της DCFTA επικεντρώνεται κατά κύριο 

λόγο στις εμπορικές ροές και τις εμπορικές διαφορές· καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθεί και να αξιολογεί την εφαρμογή της DCFTA, με ιδιαίτερη προσοχή τόσο 

στη μεταφορά και την εφαρμογή του κεκτημένου, όσο και στον αντίκτυπο στη 

μολδαβική κοινωνία, και να διασφαλίζει δημόσια ανά έτος ολοκληρωμένα στοιχεία, 

μεταξύ άλλων για την τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη που προσφέρει η ΕΕ· 

9. ζητεί την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις ρήτρες που σχετίζονται με το εμπόριο 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις, και συγκεκριμένα τη 

                                                 
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0283. 
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δέουσα εφαρμογή των βασικών Συμβάσεων της ΔΟΕ. 
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