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 ET 

ETTEPANEKUD 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ELi ja Moldova põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut on 

kohaldatud alates 2014. aastast; 

B. arvestades, et Moldova eksport ELi on alates põhjaliku ja laiaulatusliku 

vabakaubanduslepingu jõustumisest kasvanud enam kui 15 % võrra ning praegu on ELi 

suunatud 66 % Moldova ekspordist; 

C. arvestades, et Moldova soodustuste kasutamise määr 90 % näitab, et põhjalik ja 

laiaulatuslik vabakaubandusleping on toonud kasu Moldova ettevõtetele, töötajatele ja 

kodanikele; 

D. arvestades, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu tulemuslik rakendamine 

sõltub Moldova jätkuvatest jõupingutustest, mida tehakse reformide tõhusamaks 

läbiviimiseks õigusriigi põhimõtete, valitsemise, institutsioonilise suutlikkuse ja avaliku 

halduse ning sealhulgas kaubandusega seotud valdkondades; 

E. arvestades, et on tehtud edusamme sellistes olulistes valdkondades nagu sanitaar- ja 

fütosanitaarmeetmed, tehnilised kaubandustõkked, tollimaksud ja riigihanked; 

F. arvestades, et loodi kaubanduse ja kestliku arengu peatüki sätetele vastavad 

sisenõuanderühmad, mis on praeguseks kolm korda kokku tulnud; 

1. väljendab heameelt asjaolu üle, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 

jõustumise tulemusel on import Moldovast ELi märgatavalt suurenenud; rõhutab, et 

põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping peaks soodustama majanduse 

mitmekesistamist ning seetõttu kutsub komisjoni üles aitama Moldoval kindlaks teha 

põhivaldkonnad, mis tuleks põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu 

rakendamisel esmatähtsale kohale seada; on seisukohal, et kaubanduse liberaliseerimise 

mõõdet tuleks hoolikalt ohjata, et Moldova kulusid minimeerida ja tulusid 

maksimeerida; 

2. väljendab heameelt ligikaudu 1500 töökoha loomise üle väikeettevõtete toetamise 

kaudu ning kordab, et VKEde ja idufirmade sektoreid tuleb jätkuvalt ergutada, eriti 

arvestades nende olulist panust majanduskasvu, tööhõivesse, innovatsiooni ja ärilisse 

loovusesse; 

3. rõhutab, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu lõppeesmärk on tuntavalt 

ja püsivalt parandada Moldova tavakodanike elamistingimusi, kuna Moldova on 

endiselt üks Euroopa vaesemaid riike, ning seetõttu nõuab tungivalt, et ametiasutused 

viiksid kodanike elamistingimuste parandamiseks läbi tõhusad reformid; 

4. eeldab, et Moldova jätkab reformide läbiviimist mitte üksnes puhtalt kaubandusega 

seotud valdkondades nagu finants- ja energiasektori restruktureerimine, vaid ka 

õigusriigi põhimõtete, avaliku halduse, kohtusüsteemi, riigi rahanduse haldamise ja 

tõhususe, meediavabaduse, soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise 



 

PE619.163v02-00 4/6 AD\1155533ET.docx 

ET 

ning korruptsioonivastase võitluse hoogustamise vallas; tuletab meelde ka seda, kui 

oluline on hiljutisi reforme ja õigusakte tulemuslikult rakendada; nõuab, et kõigis 

nimetatud sektorites võetaks konkreetseid meetmeid kooskõlas eeldustega, mida 

rõhutati Euroopa Parlamendi resolutsioonis Moldova Vabariigile makromajandusliku 

finantsabi andmise kohta1, ning tuletab meelde eri arutelusid Moldova olukorra üle ja 

Euroopa Parlamendi üleskutseid, et viidaks läbi läbipaistvad reformid ja seataks ranged 

tingimused reaalsete tulemuste saavutamiseks parandamist vajavates valdkondades; 

tunnustab otsust võtta üle ELi rahapesuvastane direktiiv; 

5. on seisukohal, et õigusaktide ühtlustamine ELi õigustikuga on põhjaliku ja 

laiaulatusliku vabakaubanduslepingu peamine mõõde, sest tegelik pääs ELi turule ja 

reformid sõltuvad suurel määral asjaomaste õigusaktide nõuetekohasest rakendamisest 

ja jõustamisest; on teadlik asjaolust, et see põhjustab Moldovas valitsemise, 

institutsioonide ja avaliku halduse seisukohast suuri probleeme, ning kutsub komisjoni 

üles pakkuma piisavat tehnilist ja rahalist tuge; nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks 

Moldova toetusrühma loomist sarnaselt Ukraina toetusrühmale; 

6. on seisukohal, et Moldova ametiasutuste kaasamine alates asjaomaste õigusaktide 

koostamise etapist aitab muuta protsessi kaasavamaks ja vähendada Moldova jaoks 

üleminekukulusid, ning palub, et komisjon kasutaks eelneva konsulteerimise protsesse 

täiel määral; 

7. rõhutab sisenõuanderühmade olulist rolli põhjaliku ja laiaulatusliku 

vabakaubanduslepingu järelevalve teostamisel ning tuletab meelde, et lepingupooled 

peaksid tagama piisava rahastamise ja kodanikuühiskonna tasakaalustatud esindatuse; 

8. märgib, et põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise hindamisel 

pööratakse väga palju tähelepanu kaubandusvoogudele ja -tõketele; palub, et komisjon 

jälgiks ja hindaks põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamist 

asjakohaselt, pöörates erilist tähelepanu õigustiku ülevõtmisele ja rakendamisele ning 

Moldova ühiskonnale avaldatavale mõjule, ning tagaks avaliku ja põhjaliku iga-aastase 

aruandluse, muu hulgas ELi pakutava tehnilise ja rahalise toe kohta; 

9. nõuab kaubanduse ja kestliku arengu klauslite ning rahvusvaheliste kohustuste tõhusat 

täitmist ning eelkõige ILO põhikonventsioonide nõuetekohast rakendamist. 

  

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0283. 
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