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SUGGESTIES 

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie buitenlandse zaken 

onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat er sinds 2014 sprake is van een diepe en brede vrijhandelszone 

EU-Moldavië; 

B. overwegende dat de export vanuit Moldavië naar de EU met meer dan 15 % is 

toegenomen sinds de diepe en brede vrijhandelszone in werking is getreden en dat 

Moldavië momenteel voor 66 % van zijn export van de EU afhankelijk is; 

C. overwegende dat het preferentiebenuttingspercentage van 90 % laat zien hoe profijtelijk 

de diepe en brede vrijhandelszone voor Moldavische ondernemingen, werknemers en 

burgers is; 

D. overwegende dat de effectieve tenuitvoerlegging van de diepe en brede vrijhandelszone 

afhankelijk is van de voortgaande inspanningen van het land om de hervormingen op 

het vlak van rechtsstaat, bestuur, institutionele capaciteit en openbare administratie, met 

inbegrip van met handel samenhangende gebieden, op te voeren; 

E. overwegende dat vooruitgang is geboekt op uiterst belangrijke gebieden zoals sanitaire 

en fytosanitaire maatregelen, technische handelsbelemmeringen, douane en openbare 

aanbestedingen; 

F. overwegende dat interne adviesgroepen zijn opgericht overeenkomstig de bepalingen 

van het hoofdstuk inzake handel en duurzame ontwikkeling en dat deze tot nu toe drie 

keer zijn samengekomen; 

1. is verheugd over de aanzienlijke toename van de invoer vanuit Moldavië naar de EU 

ten gevolge ven de inwerkingtreding van de diepe en brede vrijhandelszone; wijst erop 

dat de diepe en brede vrijhandelsovereenkomst een motor van economische 

diversificatie moet zijn, en moedigt de Commissie dan ook aan om Moldavië te 

ondersteunen bij het in kaart brengen van de belangrijkste gebieden die voorrang 

moeten krijgen bij de uitvoering van de DCFTA; is van mening dat de dimensie van 

handelsliberalisering zorgvuldig moet worden beheerd teneinde de kosten zo laag 

mogelijk en de voordelen voor Moldavië zo hoog mogelijk te houden; 

2. is ingenomen met de schepping van ongeveer 1 500 banen door middel van steun aan 

kleine bedrijven en wijst er nogmaals op dat de kleine en middelgrote ondernemingen 

en starters blijvend gestimuleerd moeten worden, in het bijzonder gezien hun 

belangrijke bijdrage aan de economische groei, werkgelegenheid, innovatie en 

ondernemingscreativiteit; 

3. onderstreept dat er met de diepe en brede vrijhandelszone uiteindelijk naar wordt 

gestreefd de levensomstandigheden van de Moldavische burgers op tastbare en 

duurzame wijze te verbeteren aangezien het land nog steeds een van de armste van 

Europa is, en dringt er derhalve bij de autoriteiten op aan om doeltreffende 

hervormingen door te voeren ter verbetering van de levensstandaard; 
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4. verwacht dat Moldavië de hervormingen voortzet, en dit niet alleen op rechtstreeks met 

handel samenhangende gebieden, zoals herstructurering van de financiële sector en de 

energiesector, maar ook op het gebied van de rechtsstaat, de overheid, de justitiële 

sector, het beheer en de doeltreffendheid van openbare middelen, vrijheid van de media, 

gendergelijkheid en emancipatie van vrouwen, en versterkte corruptiebestrijding; 

herinnert eveneens aan het belang van de daadwerkelijke uitvoering van recent 

ingevoerde hervormingen en juridische instrumenten; roept op tot concrete maatregelen 

in alle genoemde sectoren in overeenstemming met de verwachtingen die werden 

benadrukt in de resolutie van het Parlement over macrofinanciële bijstand aan de 

Republiek Moldavië1, waarin wordt verwezen naar de verschillende debatten over de 

situatie in Moldavië en de pleidooien van het Parlement voor transparante 

hervormingsinspanningen en strikte voorwaarden gekoppeld aan tastbare resultaten 

op gebieden die verbetering behoeven; prijst het besluit tot omzetting van de 

antiwitwasrichtlijn van de EU; 

5. beschouwt harmonisatie van de regelgeving met het acquis van de EU als de 

belangrijkste dimensie van de diepe en brede vrijhandelszone, omdat daadwerkelijke 

toegang tot de EU-markt en hervorming sterk afhangen van de juiste tenuitvoerlegging 

en handhaving van de desbetreffende wetgeving; is er zich van bewust dat dit een 

aanzienlijke uitdaging vormt voor het bestuur, de instellingen en de openbare 

administratie in Moldavië en spoort de Commissie aan om adequate technische en 

financiële steun te verlenen; dringt er bij de Commissie op aan om na te denken over 

de oprichting van een ondersteuningsgroep voor Moldavië, zoals degene die werd 

opgericht voor Oekraïne; 

6. is van mening dat de praktijk om de Moldavische autoriteiten te betrekken vanaf het 

moment van het opstellen van de relevante wetgeving nuttig is aangezien hierdoor het 

proces inclusiever wordt en de omzettingskosten voor Moldavië worden verminderd, en 

verzoekt de Commissie ten volle gebruik te maken van de voorafgaande raadplegingen; 

7. onderstreept de sleutelrol van de interne adviesgroepen bij het toezicht op de diepe 

en brede vrijhandelszone en herinnert eraan dat toereikende financiering en een 

evenwichtige vertegenwoordiging van het maatschappelijk middenveld door de partijen 

moet worden gewaarborgd; 

8. merkt op dat de evaluatie van de uitvoering van de diepe en brede vrijhandelszone sterk 

gericht is op handelsstromen en handelsbelemmeringen; verzoekt de Commissie om op 

passende wijze toe te zien op de tenuitvoerlegging van de diepe en brede 

vrijhandelszone en deze te beoordelen, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan 

de omzetting en tenuitvoerlegging van het acquis, alsmede aan de gevolgen voor de 

Moldavische samenleving, en een openbaar en volledig jaarverslag op te stellen, onder 

meer over de door de EU verstrekte technische en financiële steun; 

9. dringt aan op doeltreffende naleving van bepalingen inzake handel en duurzame 

ontwikkeling en internationale verbintenissen, en in het bijzonder de correcte uitvoering 

van de belangrijkste IAO-verdragen. 

  

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0283. 
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