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IEROSINĀJUMI 

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā ES un Moldovas padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona (DCFTA) 

tiek īstenota kopš 2014. gada; 

B. tā kā kopš DCFTA stāšanās spēkā Moldovas eksports uz ES ir palielinājies par vairāk 

nekā 15 % un pašlaik 66 % šīs valsts eksporta notiek uz ES; 

C. tā kā Moldovas preferenču izmantošanas līmenis 90 % apmērā norāda uz DCFTA 

sniegtajām priekšrocībām Moldovas uzņēmumiem, darba ņēmējiem un iedzīvotājiem; 

D. tā kā DCFTA efektīva īstenošana ir atkarīga no Moldovas neatlaidīgajiem centieniem 

uzlabot reformas saistībā ar tiesiskumu, pārvaldību, institucionālo spēju un valsts 

pārvaldi, tostarp ar tirdzniecību saistītās jomās; 

E. tā kā ir gūti panākumi tādās būtiskās jomās kā sanitārie un fitosanitārie pasākumi, 

tehniskie tirdzniecības šķēršļi, muitas dienesti un publiskais iepirkums; 

F. tā kā saskaņā ar tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļas noteikumiem tika 

izveidotas vietējās konsultantu grupas, kuras līdz šim ir tikušās trīs reizes, 

1. atzinīgi vērtē to, ka sakarā ar DCFTA stāšanos spēkā ievērojami pieaudzis Moldovas 

imports uz ES; uzsver, ka DCFTA jākļūst par ekonomikas dažādošanas virzītājspēku, un 

attiecīgi mudina Komisiju palīdzēt Moldovai identificēt galvenās jomas, kuras būtu 

jānosaka par prioritārām saistībā ar DCFTA īstenošanu; uzskata, ka tirdzniecības 

liberalizācijas dimensija būtu rūpīgi jāpārvalda, lai samazinātu izmaksas, vienlaikus 

palielinot ieguvumu Moldovai; 

2. atzinīgi vērtē aptuveni 1500 darbvietu radīšanu, sniedzot atbalstu mazajiem 

uzņēmumiem, un atkārtoti uzsver vajadzību arī turpmāk dot stimulus MVU un 

jaunuzņēmumu nozarei, jo īpaši ņemot vērā to būtisko ieguldījumu ekonomikas 

izaugsmē, nodarbinātībā, inovācijā un uzņēmumu radošumā; 

3. uzsver, ka DCFTA galvenais mērķis ir sasniegt konkrētus un ilgtspējīgus uzlabojumus 

parasto Moldovas iedzīvotāju dzīves apstākļos, jo šī valsts joprojām ir viena no 

nabadzīgākajām Eiropā, un tādēļ mudina iestādes īstenot efektīvas reformas, lai tādējādi 

uzlabotu dzīves līmeni; 

4. sagaida, ka Moldova turpinās īstenot reformas ne tikai ar tirdzniecību vien saistītās 

jomās, piemēram, finanšu un enerģētikas nozares pārstrukturēšanā, bet arī tiesiskuma, 

valsts pārvaldes, tieslietu sektora, publisko finanšu pārvaldības un efektivitātes, 

plašsaziņas līdzekļu brīvības, dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas 

jomā un attiecībā uz korupcijas apkarošanas pasākumu pastiprināšanu; turklāt atgādina, 

cik svarīgi ir efektīvi īstenot nesen ieviestās reformas un juridiskos instrumentus; prasa 

veikt konkrētus pasākumus visās minētajās nozarēs saskaņā ar aicinājumiem, kas 

uzsvērti Eiropas Parlamenta rezolūcijā par makrofinansiālo palīdzību Moldovas 
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Republikai1, atgādinot dažādas diskusijas par stāvokli Moldovā un Parlamenta 

mudinājumu nodrošināt, ka reformas tiek veiktas pārredzamā veidā, kā arī saskaņā ar 

stingriem nosacījumiem par taustāmiem rezultātiem jomās, kurās konstatēta vajadzība 

panākt uzlabojumus; atzinīgi vērtē lēmumu transponēt ES direktīvu par nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu; 

5. uzskata, ka svarīgākais DCFTA aspekts ir tiesību aktu tuvināšana ES acquis, tādēļ ka 

faktiskā piekļuve ES tirgum un reformas ir ļoti lielā mērā atkarīgas no attiecīgo tiesību 

aktu atbilstošas īstenošanas un izpildes; apzinās, ka Moldovas pārvaldībai, iestādēm un 

publiskajai administrācijai tas ir nozīmīgs un sarežģīts uzdevums, un mudina Komisiju 

sniegt atbilstošu tehnisko un finansiālo atbalstu; mudina Komisiju apsvērt iespēju 

izveidot Moldovas atbalsta grupu, līdzīgi kā tas darīts ar Ukrainu; 

6. uzskata, ka būtu lietderīgi Moldovas iestādes iesaistīt jau attiecīgo tiesību aktu 

sagatavošanas posmā, lai process būtu iekļaujošāks un lai Moldovai samazinātos pārejas 

izmaksas, un aicina Komisiju pilnībā izmantot ex ante apspriešanas procesus; 

7. uzsver vietējo konsultantu grupu nozīmīgo lomu DCFTA uzraudzībā un atgādina, ka 

iesaistītajām pusēm būtu jānodrošina atbilstīgs finansējums un līdzsvarota civilās 

sabiedrības pārstāvība; 

8. norāda, ka, novērtējot DCFTA īstenošanu, ļoti liela uzmanība tiek pievērsta 

tirdzniecības plūsmām un tirdzniecības ierobežojumiem; aicina Komisiju pienācīgi 

uzraudzīt un novērtēt DCFTA īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot acquis 

transponēšanai un īstenošanai, kā arī ietekmei uz Moldovas sabiedrību, un sniegt 

publiskus un vispusīgus gada ziņojumus, tostarp par ES sniegto tehnisko un finansiālo 

atbalstu; 

9. aicina nodrošināt faktisku atbilstību tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības noteikumiem 

un starptautiskajām saistībām, jo īpaši pienācīgi īstenojot SDO pamatkonvencijas. 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0283. 
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