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FÖRSLAG 

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 

utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

A. Det djupgående och omfattande frihandelsavtalet mellan EU och Moldavien har 

tillämpats sedan 2014. 

B. Moldaviens export till EU har ökat med mer än 15 % sedan avtalets ikraftträdande, och 

Moldavien är för närvarande beroende av EU för 66 % av sin export. 

C. Moldaviens preferensutnyttjandegrad på 90 % visar hur fördelaktigt avtalet har varit för 

moldaviska företag, arbetstagare och medborgare. 

D. Det effektiva genomförandet av avtalet är beroende av Moldaviens fortsatta 

ansträngningar att påskynda reformer av rättsstaten, god samhällsstyrning, institutionell 

kapacitet och offentlig förvaltning, också på handelsrelaterade områden. 

E. Framsteg har gjorts på viktiga områden som sanitära och fytosanitära åtgärder, tekniska 

handelshinder, tull och offentlig upphandling. 

F. Inhemska rådgivande grupper har inrättats i enlighet med bestämmelserna i kapitlet om 

handel och hållbar utveckling och har hittills sammanträtt tre gånger. 

1. Europaparlamentet välkomnar att den moldaviska importen till EU ökat kraftigt till följd 

av att det djupgående och omfattande frihandelsavtalet trätt i kraft. Parlamentet 

understryker att detta avtal bör vara en drivkraft för ekonomisk diversifiering, och 

uppmuntrar därmed kommissionen att stödja Moldavien när det gäller att identifiera 

centrala områden som bör prioriteras vid avtalets genomförande. Parlamentet anser att 

handelsliberaliseringsdimensionen bör hanteras med försiktighet, i syfte att minimera 

kostnaderna och samtidigt maximera fördelarna för Moldavien. 

2. Europaparlamentet välkomnar skapandet av omkring 1500 arbetstillfällen genom stöd 

till små företag, och upprepar att det är nödvändigt att fortsätta att ge incitament till små 

och medelstora företag och till nystartade företag, särskilt med tanke på deras viktiga 

bidrag till ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och kreativitet i näringslivet. 

3. Europaparlamentet betonar att slutmålet för frihandelsavtalet är att åstadkomma 

konkreta och varaktiga förbättringar av vanliga människors levnadsvillkor i Moldavien, 

och uppmanar myndigheterna att genomföra effektiva reformprocesser för att förbättra 

levnadsstandarden för detta ändamål. 

4. Europaparlamentet förväntar sig att Moldavien fortsätter sitt reformarbete inte bara på 

strikt handelsrelaterade områden, såsom en omstrukturering av finans- och 

energisektorerna, utan också i fråga om rättsstatsprincipen, den offentliga förvaltningen, 

rättsväsendet, förvaltningen av och effektiviteten i de offentliga finanserna, 

mediefriheten, jämställdheten, kvinnors egenmakt och en intensifierad kamp mot 

korruptionen. Parlamentet påminner också om vikten av att effektivt genomföra nyligen 

införda reformer och rättsliga instrument. Parlamentet uppmanar till konkreta åtgärder 

inom alla nämnda sektorer, i linje med de förväntningar som betonas i parlamentets 
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resolution om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien1, och påminner om de 

olika debatterna om situationen i Moldavien och sina uppmaningar till insynsvänliga 

reformansträngningar och stränga villkor kopplade till konkreta resultat på områden 

som konstaterats kräva förbättringar. Parlamentet lovordar beslutet att införliva EU:s 

direktiv mot penningtvätt. 

5. Europaparlamentet anser att tillnärmning av lagstiftningen till EU:s regelverk är den 

avgörande dimensionen i frihandelsavtalet, eftersom faktiskt tillträde till EU-marknaden 

och reformer i mycket hög grad är beroende av ett korrekt genomförande och 

verkställighet av relevant lagstiftning. Parlamentet är medvetet om den viktiga utmaning 

som detta innebär för styrelseformer, institutioner och offentlig förvaltning i Moldavien, 

och uppmuntrar kommissionen att tillhandahålla lämpligt tekniskt och finansiellt stöd. 

Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att överväga att inrätta en stödgrupp för 

Moldavien, liknande den som skapats för Ukraina. 

6. Europaparlamentet anser att det skulle vara till nytta att involvera de moldaviska 

myndigheterna redan från det skede då relevant lagstiftning utarbetas, för att göra 

processen mer inkluderande och för att minska övergångskostnaderna för Moldavien, 

och uppmanar kommissionen att fullt ut använda processen för förhandssamråd. 

7. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som inhemska rådgivande grupper har 

för att i övervaka frihandelsavtalet, och påminner om att lämplig finansiering och en 

balanserad representation av det civila samhället bör garanteras av de berörda parterna. 

8. Europaparlamentet noterar att utvärderingen av frihandelsavtalets genomförande i 

mångt och mycket är inriktad på handelsflöden och handelshinder. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att på lämpligt sätt övervaka och bedöma avtalets 

genomförande, och ägna särskild uppmärksamhet åt införlivandet och genomförandet 

av unionens regelverk samt åt inverkan på det moldaviska samhället, och att säkerställa 

offentlig och omfattande årlig rapportering, bland annat om det tekniska och 

ekonomiska stödet från EU. 

9. Europaparlamentet efterlyser effektiv efterlevnad av bestämmelserna om handel och 

hållbar utveckling och internationella åtaganden, och särskilt ett korrekt genomförande 

av Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner. 

  

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2017)0283. 
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