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HYVÄKSYTYT TEKSTIT 
 

P8_TA(2014)0049 

Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen 

tekeminen  

Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka ei liity lainsäädäntöön, 13. marraskuuta 

2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Euroopan 

atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen 

assosiaatiosopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (09828/2014 – C8-

0130/2014 – 2014/0083(NLE) – 2014/2817(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09828/2014), 

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja 

niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan väliseksi assosiaatiosopimukseksi 

(17903/2013), 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

217 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, 218 artiklan 

8 kohdan toisen alakohdan ja 218 artiklan 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää 

koskevan pyynnön (C8-0130/2014), 

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman, johon sisältyvät 

suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja 

Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista1, 

– ottaa huomioon päätösesityksestä 13. marraskuuta 2014 antamansa 

lainsäädäntöpäätöslauselman2, 

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa itäisen naapuruston tilanteesta ja erityisesti 

12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n ja itäisten kumppanuusmaiden 

                                                 
1  EUVL C 51 E, 22.2.2013, s. 108. 
2  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0050. 



 

 

välisten suhteiden arvioinnista ja painopisteiden asettamisesta1 sekä 17. huhtikuuta 2014 

antamansa päätöslauselman Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta 

painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta2, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatio-ohjelman, 

jonka yhteistyöneuvosto hyväksyi 26. kesäkuuta 2014 ja joka korvasi 22. helmikuuta 

2005 hyväksytyn naapuruuspolitiikan toimintaohjelman, 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, 

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan 

valiokunnan lausunnon (A8-0022/2014), 

A. katsoo, että Moldovan tasavalta on hallituksensa poliittisen päättäväisyyden ansiosta 

edistynyt viime vuosina huomattavasti uudistusten toteuttamisessa ja suhteiden 

tiivistämisessä EU:hun; 

B. katsoo, että Ukrainassa meneillään oleva kriisi, Krimin laiton liittäminen ja Venäjän 

osuus siinä uhkaavat vakavasti Euroopan turvallisuutta ja ovat muuttaneet geopoliittista 

tilannetta; katsoo, että tämä vaikuttaa myös EU:n ja Moldovan tasavallan suhteisiin; 

C. toteaa, että EU:ta ja Moldovan tasavaltaa yhdistävät vahvat maantieteelliset, 

historialliset ja kulttuuriset siteet ja että itäisen kumppanuuden kautta on luotu mielekäs 

poliittinen toimintakehys suhteiden syventämiselle, poliittisen liiton vauhdittamiselle ja 

taloudellisen yhdentymisen edistämiselle poliittisia ja sosiaalis-taloudellisia uudistuksia 

tukemalla ja helpottamalla lähentymistä, etenkin kun otetaan huomioon Moldovan 

tasavaltaan kohdistuneet Venäjän taloudelliset pakotteet sekä maan vakautta horjuttavat 

toimet;  

D. toteaa, että Moldovan tasavalta ratifioi assosiaatiosopimuksen sekä pitkälle menevää ja 

laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen 2. heinäkuuta 2014 ja että 

tiettyjä niiden määräyksiä on jo sovellettu väliaikaisesti 1. syyskuuta 2014 alkaen ennen 

jäsenvaltioiden suorittamaa ratifiointia; 

E. katsoo, että assosiaatiosopimuksen tekeminen ei itsessään ole päämäärä vaan se on osa 

laajempaa prosessia, jossa Moldovan tasavalta lähentyy Eurooppaa poliittisesti, 

taloudellisesti ja sosiaalisesti; toteaa, että tämä ilmenee konkreettisesti Moldovan 

kansalaisten viisumivapauden aloittamisena, ilmailua, maataloutta ja pelastuspalvelua 

koskevien sopimusten tekemisenä, Moldovan tasavallan osallistumisena EU:n 

virastoihin ja ohjelmiin sekä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteistyöhön 

ja EU:n ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisena, joka 

on näistä tärkein; toteaa, että tämän vuoksi kaikkien sopimusten täytäntöönpano on 

erittäin tärkeää; 

F. panee merkille, että Moldovan tasavallan pääministeri Iurie Leanca on ilmoittanut 

Moldovan tasavallan aikeesta jättää Euroopan unionin jäsenyyttä koskeva hakemus 

vuonna 2015; 

                                                 
1  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0229. 
2  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0457. 



 

 

G. katsoo, että EU:n ja Moldovan tasavallan suhteita ja niihin liittyviä prioriteetteja 

koskeva laaja-alainen poliittinen konsensus voi edistää assosiaatio-ohjelman entistä 

parempaa ja nopeampaa täytäntöönpanoa, mikä hyödyttää Moldovan kansalaisia; 

H. katsoo, että tarvitaan osallistavaa kansallista vuoropuhelua sekä rakentavaa asennetta 

hallinnon ja yhteiskunnan kaikilla tasoilla, jotta kaikki alueet ja kansalliset vähemmistöt 

voisivat olla aktiivisesti mukana päätöksenteossa; 

I. katsoo, että EU:ssa ja Moldovan tasavallassa toteutettavalla vahvalla viestintä- ja 

tiedotuskampanjalla voidaan lisätä osaltaan kansalaisten ymmärrystä 

assosiaatiosopimuksesta sekä pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta 

saatavista molemminpuolisista hyödyistä; 

J. toteaa, että alueelliset kehykset, Euronestin parlamentaarinen edustajakokous mukaan 

lukien, tarjoavat yhden lisäfoorumin, jossa voidaan vaihtaa assosiaatio-ohjelman 

täytäntöönpanoa koskevia kokemuksia, tietoja ja parhaita käytäntöjä; 

K. toteaa, että erityiset energiainfrastruktuuriin liittyvät hankkeet voivat tuoda konkreettista 

hyötyä kansalaisille parantamalla energiavarmuutta ja vähentämällä väestön 

energiakustannuksia niin, että samalla täytetään energiayhteisön tavoitteet; 

L. toteaa, että Venäjän federaation asettamat tiettyjä moldovalaisia tuotteita koskevat 

kaupan rajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti paikallisiin tuottajiin sekä Moldovan 

tasavallan koko talouteen; 

M.  panee merkille, että aiemmin tänä vuonna Venäjä järjesti sotaharjoituksia Moldovasta 

irtautuneella Transnistrian alueella; panee merkille, että Transnistrian parlamentti esitti 

jälleen Moskovalle vetoomuksen alueen liittämiseksi Venäjään; 

N. toteaa, että EU:n ja Moldovan tasavallan välisen pitkälle menevän ja laaja-alaisen 

vapaakauppa-alueen luominen on yksi sopimuksen merkittävimmistä 

molemminpuolisista hyötynäkökohdista ja sillä on kiistaton merkitys Moldovan 

tasavallan kaupan ja talouskasvun, työpaikkojen luomisen sekä vaurauden ja vakauden 

kannalta; 

O. toteaa, että Moldovan tasavallan perustettua pitkälle menevän ja laaja-alaisen 

vapaakauppa-alueen EU:n kanssa sen mahdollisuudet päästä EU:n markkinoille 

lisääntyvät, mikä puolestaan luo uusia kehitys- ja kasvumahdollisuuksia ja hyödyttää 

näin suoraan Moldovan tasavallan yrityksiä ja väestöä; korostaa, että EU puolestaan 

hyötyy aikaisempaa helpommasta kaupankäynnistä sekä paremmista 

investointiedellytyksistä Moldovan tasavallassa; 

P. ottaa huomioon, että pitkälle menevään ja laaja-alaiseen vapaakauppasopimukseen 

sisältyy useita määräyksiä, joiden tavoitteena on uudistaa Moldovan tasavallan 

kauppalainsäädäntöä sekä kauppaan liittyviä politiikkatoimia EU:n säännöstön 

mukaisesti ja sen pohjalta, ja toteaa, että sopimuksessa määrätään maan talouden 

uudistamisesta sekä nykyistä suotuisamman ja ennakoitavamman taloudellisen 

toimintaympäristön luomisesta myös pk-yrityksille; 

Q. toteaa, että ilman EU:n asiantuntijoiden vahvaa hallinnollista tukea Moldovan 

kulloisenkin hallituksen on vaikea toteuttaa sovittua lainsäädännön lähentämistä unionin 

säännöstöön;  



 

 

R. toteaa, että myöntämällä yksipuolisia tullietuuksia sekä aiemmin GSP+-etuuksia EU on 

jo myöntänyt Moldovan taloudelle huomattavia etuja, ja katsoo, että sen olisi 

vastedeskin jatkettava maan tukemista; 

S. katsoo, että vahvemmat poliittiset ja taloudelliset siteet luovat lisää vakautta ja vaurautta 

koko Euroopan mantereelle; katsoo, että tällainen yhteistyö perustuu ihmisoikeuksien, 

perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen yhteisiin arvoihin ja sen innoittajana on 

eurooppalainen näkemys jokaisen ihmisen ainutkertaisesta arvosta; 

T. toteaa, että assosiaatiosopimus ja siihen liittyvä Moldovan tasavallan asteittainen 

integroituminen EU:n politiikkaan eivät saa sulkea pois Moldovan tasavallan 

perinteisiä, historiallisia ja taloudellisia siteitä alueen muihin maihin vaan niiden kautta 

on päinvastoin luotava edellytykset, joiden avulla maa voi hyödyntää mahdollisimman 

hyvin potentiaaliaan; 

1. pitää myönteisenä assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista, joka on vahva osoitus 

Moldovan kansan ja viranomaisten uudistustoimien ja tavoitteiden sekä viime aikoina 

saavutetun merkittävän edistyksen tunnustamisesta; pitää myönteisenä lisätukea, jota 

komissio on antanut ”enemmällä enemmän” -mekanismilla vuonna 2014 tunnustuksena 

tällaisesta myönteisestä kehityksestä keskeisillä aloilla; toteaa, että 

assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on merkittävä edistysaskel EU:n ja Moldovan 

tasavallan suhteissa ja osoitus sitoutumisesta poliittisen liiton ja taloudellisen 

yhdentymisen edistämiseen; korostaa, että sen täysimääräinen täytäntöönpano on 

erittäin tärkeää; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita ratifioimaan assosiaatiosopimuksen 

mahdollisimman nopeasti; 

2. painottaa, että assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen ja ratifioiminen ei ole 

lopullinen tavoite EU:n ja Moldovan tasavallan välisissä suhteissa, ja toteaa, että 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Moldova – kuten mikä 

tahansa muu Euroopan valtio – voi lähentyä unionia ja hakea Euroopan unionin 

jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa demokratian periaatteita, kunnioittaa 

perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa 

oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen; 

3. korostaa, että assosiaatiosopimus kattaa koko Moldovan tasavallan kansainvälisesti 

tunnustetun alueen ja sen avulla on tarkoitus hyödyttää koko väestöä; tähdentää siksi, 

että sopimukseen liittyvistä uudistuksista aiheutuvia sosiaalisia vaikutuksia on 

käsiteltävä ajoissa ja asianmukaisesti; kehottaa Moldovan tasavaltaa varmistamaan, että 

uudistukset ankkuroidaan ja sidotaan tukevasti institutionaaliseen kehykseen; korostaa, 

että tarvitaan yleisölle suunnattu kattava tiedotuskampanja, jossa käsitellään 

assosiaatiosopimuksen tavoitteita ja sisältöä sekä assosiaatio-ohjelman 

täytäntöönpanosta väestölle koituvia suoria ja konkreettisia etuja; 

4. suhtautuu myönteisesti assosiaatio-ohjelmaan, johon sisältyy konkreettisia toimia ja 

ehtoja assosiaatiosopimuksen tärkeimpien tavoitteiden saavuttamiseksi ja jonka pitäisi 

toimia suuntaa-antavana kehyksenä EU:n ja Moldovan tasavallan suhteille; 

5. korostaa, että sekä EU että Moldovan tasavalta olisi otettava mukaan assosiaatio-

ohjelman täytäntöönpanoon ja että siinä vahvistetuille painopistealueille olisi annettava 

riittävästi teknistä ja taloudellista tukea niin, että Moldovan kansalaiset voivat nähdä 

assosiaation edut mahdollisimman nopeasti; kehottaa komissiota toimimaan näiden 



 

 

painopisteiden mukaisesti suunnitellessaan Moldovan tasavallalle annettavaa rahoitusta; 

korostaa, että Moldovan tasavallan kykyä hyödyntää rahoitusta on parannettava, jotta 

voidaan varmistaa, että hankkeet toteutetaan ja määrärahat käytetään tehokkaasti; pitää 

tärkeänä hallinnan, avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden koskevan mekanismin 

vahvistamista, jotta EU:n varojen hyödyntämistä ja käyttöä voidaan seurata; kehottaa 

osapuolia selvittämään koulutustarpeet, jotta voidaan varmistaa, että Moldovan tasavalta 

pystyy täyttämään assosiaatiosopimuksen ja assosiaatio-ohjelman mukaiset 

velvoitteensa; 

6. korostaa, että on vahvistettava demokratian, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon 

varmistamisesta vastaavien instituutioiden vakautta, riippumattomuutta ja tehokkuutta 

sekä lujitettava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisjärjestelmää; pitää siksi 

merkittävinä aiempia uudistukseen tähtääviä toimia, kuten tuomareiden 

nimittämisjärjestelmän riippumattomuuden vahvistamista, keskusvaalilautakunnan 

edustavaa kokoonpanoa sekä tilintarkastustuomioistuimen tehokkuuden ja 

riippumattomuuden parantamista ja tiedotusvälineiden valvontaa; 

7. kehottaa Moldovan viranomaisia varmistamaan, että tulevat vaalit järjestetään 

tiukimpien eurooppalaisten ja kansainvälisten normien mukaisesti, ja toteuttamaan 

tarvittavia toimia, jotta ulkomailla asuvat Moldovan kansalaiset voivat osallistua niihin; 

kehottaa viranomaisia tekemään tiivistä yhteistyötä Etyjin/ODIHR:n sekä Euroopan 

neuvoston Venetsian komission kanssa sekä käsittelemään niiden suosituksia; korostaa 

poliittisten toimijoiden ja puolueiden merkittävää roolia ja tarvetta hyväksyä tehokasta 

lainsäädäntöä, jolla varmistetaan puoluerahoituksen avoimuus; on sitoutunut takaamaan 

vaalitarkkailijoiden läsnäolon ja aikoo lähettää oman vaalitarkkailuvaltuuskuntansa 

tarkkailemaan 30. marraskuuta 2014 järjestettäviä parlamenttivaaleja; 

8. toteaa, että presidentin valitsemista koskevaa Moldovan perustuslain 78 artiklaa on 

muutettava, jotta vältetään uusi institutionaalinen pattitilanne, joka hidastaisi 

uudistuksia; kehottaa kuulemaan Venetsian komissiota ja asianomaisia kansallisia 

sidosryhmiä perustuslain uudistusten toteuttamisessa; 

9. panee tyytyväisenä merkille Moldovan tasavallan viranomaisten edistyksen 

EU -uudistussuunnitelman täytäntöönpanossa, mikä käsittää oikeuslaitoksen ja 

lainvalvonnan uudistuksen, kuten 27. maaliskuuta 2014 annetussa komission 

kertomuksessa todettiin, korruption vastaisen kehyksen uudelleenmäärittämisen, 

ihmisoikeuksia koskevan toimintaohjelman sekä romaneja tukevan toimintaohjelman 

toteutuksen, Tiraspolin kanssa käydyn vuoropuhelun jatkamisen sekä haasteellisten 

sääntelyyn liittyvien ja alakohtaisten uudistusten jatkamisen; 

10. panee merkille tähän mennessä aikaan saadun edistyksen; kehottaa viranomaisia 

jatkamaan ihmisoikeuksia koskevan toimintaohjelman tehokasta täytäntöönpanoa ja 

kiinnittämään siinä erityistä huomiota romanien ihmisoikeuksiin;  

11. korostaa, että oikeuslaitoksen uudistamiseen on tartuttava entistä tarmokkaammin, jotta 

voidaan varmistaa sen ja lainvalvontajärjestelmien riippumattomuus ja taata 

perustuslain määräysten avulla riippumaton oikeuslaitos, yhdenvertaisuus oikeuden 

edessä sekä perustavat kansalaisoikeudet; korostaa, että korruption torjuntaa on 

tehostettava kaikilla tasoilla muun muassa panemalla täytäntöön vuonna 2013 

hyväksytty lainsäädäntöpaketti ja parantamalla korruptionvastaisten tahojen tuloksia; 

kehottaa Moldovan viranomaisia varmistamaan, että korruption torjuntajärjestelmän 



 

 

mekanismit ja erityisesti kansallinen korruption vastainen keskus ja viranomaisten 

lahjomattomuutta valvova kansallinen keskus, ovat riippumattomia ja täysin 

toiminnallisia, että ne saavat riittävästi rahoitusta ja henkilöstöä ja että niiden toimintaan 

ei vaikuteta asiattomasti; 

12. kehottaa Moldovan viranomaisia lisäämään julkisen varainhoidon, 

yksityistämisprosessien ja julkisten hankintojen avoimuutta ja vastuullisuutta, jotta 

voidaan varmistaa hyvä hallinto, yhtäläiset mahdollisuudet ja tasapuolinen kilpailu, sekä 

tiukentamaan edelleen pankkisektorin valvontaa;  

13. korostaa, että kaikki syytökset ihmisoikeuksien loukkauksista on tutkittava 

asianmukaisesti ja tinkimättä, minkä lisäksi on puututtava erityisesti 

rankaisemattomuuteen ja asetettava pahoinpitelyihin ja kidutukseen syyllistyneet 

tosiasiallisesti syytteeseen; kehottaa komissiota avustamaan valtion elimiä, jotta ne 

voisivat käsitellä tällaisia rikoksia tarvittavin oikeudellisin välinein ja sosiaalisin 

mekanismein ja estämään ne, ja kehottaa tekemään tiivistä yhteistyötä 

kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta se voisi ottaa entistä aktiivisemman roolin 

ihmisoikeuksien suojelussa; 

14. korostaa syrjinnän kieltävän lainsäädännön merkitystä kaikkien vähemmistöjen ja 

erityisesti HLBT-vähemmistöjen tasa-arvon ja suojelun varmistamisessa ja kehottaa 

Moldovan viranomaisia poistamaan kaikki vielä jäljellä olevat syrjivät määräykset; 

pitää vuoden 2012 tasa-arvolain täytäntöönpanon kannalta tärkeänä hiljattain perustettua 

neuvostoa, joka pyrkii estämään ja poistamaan syrjintää ja takaamaan tasa-arvon 

toteutumisen; 

15. kehottaa hallitusta toteuttamaan asianmukaiset valvontamekanismit ja tarjoamaan 

tarpeelliset resurssit kaikkia kansallisia vähemmistöjä koskevien oikeudellisten takeiden 

toteuttamiseksi sekä äidinkielenopetuksen laajentamiseksi kattamaan kansalliset ja 

kielelliset vähemmistöt; pitää myös tärkeänä, että hallitus käy vuoropuhelua kaikkien 

etnisten vähemmistöjen edustajien kanssa ja että se antaa teknistä ja taloudellista tukea 

infrastruktuurin parantamiseen autonomisella Gagauzian alueella ja Taraklian 

piirikunnassa; 

16. muistuttaa, että on vahvistettava ja edistettävä tiedotusvälineiden vapautta ja 

moniarvoisuutta ja varmistettava myös julkisessa omistuksessa olevien 

tiedotusvälineiden puolueettomuus ja samalla tuettava riippumattomia tiedotusvälineitä; 

on huolissaan tiedotusvälineiden omistajuuteen liittyvästä avoimuuden puutteesta sekä 

joukkotiedotusvälineiden omistajuuden keskittymisestä, joka heikentää 

tiedotusvälineiden toimintaympäristön moniarvoisuutta; kehottaa siksi viranomaisia 

edistämään entistä enemmän kilpailuun perustuvia tiedotusvälineiden markkinoita ja 

varmistamaan, että kaikki asiasta vastaavat tiedotusvälineiden alan virastot noudattavat 

tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta koskevia eurooppalaisia normeja; 

17. pitää myönteisenä EU:n ja Moldovan tasavallan assosiaatiosopimuksessa olevaa 

27 lukua, jossa keskitytään nimenomaan yhteistyöhön lasten oikeuksien suojelussa ja 

edistämisessä, ja kehottaa molempia osapuolia tukemaan assosiaatio-ohjelman asiaa 

koskevien määräysten täytäntöönpanoa; 

18. antaa täyden tukensa Moldovan kansalaisten viisumivapaudelle ja muistuttaa, että 

Moldovan tasavalta oli ensimmäinen itäisen kumppanuuden maa, joka saavutti tämän 



 

 

tavoitteen; kehottaa Moldovan viranomaisia jatkamaan viisumipakon poistamiseen 

liittyvien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien tietojen levittämistä; 

19. panee merkille tulli- ja rajavartiolaitosten valmiuksien parantamisen sekä Ukrainan 

vastaisen rajalinjan merkitsemisen jatkumisen; panee tyytyväisenä merkille Euroopan 

unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EUBAM) työn sekä Moldovan viranomaisten 

rakentavan yhteistyön;  

20. kehottaa Chisinauta ja Comratia jatkamaan rakentavaa yhteistyötä luottamuksen ja 

osallistavan vuoropuhelun hengessä, jotta assosiaatiosopimus voitaisiin panna 

täytäntöön onnistuneesti ja saataisiin aikaan poliittinen ympäristö, jonka avulla voidaan 

edetä kohti Eurooppaa; 

21. korostaa, että on jatkettava työtä keskushallinnon ja paikallishallinnon 

ammattimaistamiseksi ja epäpolitisoimiseksi, koska myös siten voidaan edistää 

huomattavasti assosiaatiosopimuksen tinkimätöntä täytäntöönpanoa; kehottaa Moldovan 

tasavaltaa toteuttamaan hallinnon hajauttamisstrategian kaikki osapuolet huomioon 

ottavalla tavalla; pitää tärkeinä tehokkaita paikallisviranomaisia ja riittävää 

infrastruktuuria maaseutualueiden kehittämiseksi, jos maaseudun väestökadon määrää 

halutaan vähentää; 

22. pitää myönteisenä poliittista päättäväisyyttä assosiaatiosopimuksen vaatimusten 

täyttämiseksi ja antaa tunnustusta maassa toteutetuille nykyaikaistamistoimille; 

tiedostaa kuitenkin tarpeen vakiinnuttaa demokraattisia instituutioita entisestään ja 

kehottaa Moldovan tasavallan hallitusta jatkamaan tarvittavien toimien toteuttamista 

ponnekkaasti; katsoo, että poliittinen vakaus ja kestävä yksimielisyys uudistuksista ja 

etenkin oikeusvaltioperiaatteesta ja valtion elinten riippumattomuudesta ovat erittäin 

tärkeitä Moldovan pyrkimyksille lähentyä Euroopan unionia; 

23. odottaa, että assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-

aluetta koskevan sopimuksen täytäntöönpano auttaa Moldovan talouden joustavassa 

integroitumisessa maailmanmarkkinoihin, edistää sen nykyaikaistamista ja parantaa 

työoloja; kehottaa komissiota antamaan Moldovalle apua ja neuvoja siitä, miten sen 

olisi vastattava tehokkaasti mukauttamista koskeviin haasteisiin lyhyellä aikavälillä 

muun muassa tekemällä yhteistyötä ammattiliittojen ja paikallisen yritysmaailman 

kanssa; 

24. korostaa edelleen avoimen liiketoiminta- ja investointiympäristön tarvetta sekä 

asianmukaisen sääntelyuudistuksen ja yksityistämisen jatkamista, jotta voidaan parantaa 

Moldovan tasavallan talouden kilpailukykyä, edistää ulkomaisia suoria investointeja ja 

varmistaa rakenteellisten talousongelmien ratkaisemiseksi toteutettavien toimien 

kestävyys; korostaa, että maatalouden arvoketjuja on laajennettava taloudellisen ja 

sosiaalisen kehityksen aikaansaamiseksi; 

25. antaa tunnustusta Moldovan tasavallan päättäväisyydelle ja sitoutumiselle jatkaa 

taloussiteiden tiivistämistä EU:n kanssa toteuttamalla perinpohjaisia, monitahoisia ja 

kalliita talousuudistuksia; on erittäin vakuuttunut siitä, että pitkälle menevällä ja laaja-

alaisella vapaakauppasopimuksella on pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia 

Moldovan tasavallan talouteen, mikä omalta osaltaan parantaa sen väestön 

elämänlaatua; 



 

 

26. korostaa, että pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen menestyksen 

edellytyksenä on, että molemmat osapuolet täyttävät nopeasti, perinpohjaisesti ja 

tehokkaasti sopimukseen kirjatut sitoumukset; kehottaa siksi EU:ta antamaan Moldovan 

tasavallalle kaiken tarvittavan taloudellisen ja teknisen avun myös Moldovan 

tasavaltaan kohdistuvien lyhyen aikavälin kustannusten keventämiseksi; 

27. katsoo, että parlamentaarinen valvonta on ehdoton edellytys sille, että EU:n 

politiikkatoimet saavat taakseen demokraattisen tuen; kehottaa siksi komissiota 

helpottamaan nopeasti säännöllistä ja yksityiskohtaista valvontaa, jota Euroopan 

parlamentti harjoittaa pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen 

suhteen. 

28. toteaa, että pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta on sovellettu 

väliaikaisesti 1. syyskuuta 2014 alkaen sen jälkeen, kun sitä koskeva sopimus 

allekirjoitettiin 27. kesäkuuta 2014 ja kun assosiaatiosopimuksen allekirjoittamista ja 

väliaikaista soveltamista koskeva neuvoston päätös 2014/492/EU tehtiin 16. kesäkuuta 

2014; korostaa, että vapaakauppa-alueen soveltaminen perustui EU:n toimielinten 

yhteiseen näkemykseen tilanteen poikkeuksellisuudesta ja kiireellisestä tarpeesta tukea 

maata;  

29. pitää erittäin valitettavana, että Venäjä käyttää kauppaa keinona heikentää alueen 

vakautta ja että se on määrännyt monia tuontikieltoja Moldovan tasavallan ja Ukrainan 

tuotteille, mikä on vastoin Venäjän WTO-sitoumuksia; kehottaa Venäjän federaatiota 

kunnioittamaan kaikilta osin Moldovan tasavallan alueellista koskemattomuutta ja sen 

valitsemaa eurooppalaista vaihtoehtoa; kannattaa kokonaisuudessaan komission 

aloitteita, joilla pyritään torjumaan Venäjän moldovalaisille tuotteille asettaman 

tuontikiellon vaikutuksia, myös tarjoamalla taloudellista tukea sekä laajentamalla ja 

syventämällä Moldovan tasavallalle annettuja yksipuolisia kauppaetuuksia; 

30. pitää myönteisenä sopimuksen allekirjoittamista 1. heinäkuuta 2014 Moldovan 

tasavallan osallistumisesta Horisontti 2020 -puiteohjelmaan; katsoo, että tämän 

kehyksen mukaisesti toteutettavalla yhteistyöllä edistetään kasvua, innovointia ja 

kilpailukykyä ja luodaan uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia; kehottaa Moldovan 

tasavaltaa lisäämään osallistumistaan unionin ohjelmiin ja virastoihin ja lisäämään myös 

twinning-hankkeita ja opiskelijavaihtoa; 

31. panee merkille, että energiastrategiaa on tarkistettu äskettäin, ja kehottaa Moldovan 

tasavallan hallitusta tarkastelemaan uudelleen ja vahvistamaan energiatehokkuutta 

koskevaa vuosien 2013–2015 kansallista toimintasuunnitelmaa sekä kehittämään 

uusiutuvia energialähteitä koskevan uskottavan ja tehokkaan suunnitelman 

energianlähteiden monipuolistamiseksi ja EU:n ilmastonmuutospolitiikkaan ja -

tavoitteisiin mukautumiseksi; 

32. pitää myönteisenä Iași–Ungheni-kaasuyhdysputken avaamista; kehottaa komissiota 

tehostamaan Ungheni–Chisinau-putken rakentamista esimerkiksi niin, että 

mahdollistetaan muiden kansainvälisten kumppaneiden osallistuminen rahoitukseen ja 

vahvistetaan rahoitustukea, jotta hanke saataisiin päätökseen mahdollisimman pian; 

33. kehottaa Chisinauta ja Tiraspolia jatkamaan rakentavaa yhteistyötä toteuttamiskelpoisen 

ratkaisun löytämiseksi Transnistrian kysymykseen ja ryhtymään konkreettisiin toimiin 

alueen väestön elinolojen parantamiseksi; on pettynyt, että 5+2-neuvottelumallilla ei ole 



 

 

toistaiseksi pystytty löytämään ratkaisua, ja vaatii EU:lle nykyistä keskeisempää roolia, 

erityisesti sen ylentämistä neuvottelukumppanin asemaan; kehottaa kaikkia osapuolia 

hyödyntämään kaikkia käytössään olevia välineitä, joilla voidaan luoda pohja 

rakentavalle vuoropuhelulle ja käynnistää viralliset neuvottelut nopeasti uudelleen; 

kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 

toteuttamaan ennakoivia toimia, joilla pyritään saamaan aikaan kattava ratkaisu, jossa 

kunnioitetaan Moldovan tasavallan itsemääräämisoikeutta ja alueellista 

koskemattomuutta ja edistetään luottamuksen rakentamista hyvin tiiviissä yhteistyössä 

Etyjin toimivaltaisten elinten kanssa; korostaa tarvetta varmistaa, että Transnistria 

Moldovan tasavallan kiinteänä osana kuuluu assosiaatiosopimuksen soveltamisalaan ja 

sen vaikutusten piiriin; kannustaa siksi Moldovan viranomaisia luomaan yhteyden maan 

valtaväestöön, yritysmaailmaan sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöihin; toteaa, että 

kaikissa ratkaisuissa on noudatettava täysin kansainvälisen oikeuden periaatteita ja 

ratkaisujen on oltava täysin niiden mukaisia; 

34. pitää tässä suhteessa tärkeänä lisätä ihmisten välisiä kontakteja kaikilla tasoilla 

sellaisten edellytysten luomiseksi, jotka mahdollistavat jatkuvan vuoropuhelun; katsoo 

myös, että on edistettävä edelleen luottamusta lisääviä toimia, joiden avulla voidaan 

tehostaa rauhanprosessia ja saavuttaa osapuolten välinen sovinto; 

35. korostaa, että sen yhteistyö Moldovan tasavallan parlamentin kanssa on merkittävä 

keino tarkkailla assosiaatiosopimuksen ja assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanoa; 

36. kehottaa komissiota lisäämään Moldovan tasavallan kansalaisyhteiskunnan järjestöille 

tarjottavaa tukea ja asiantuntemusta, jotta ne voivat valvoa hallituksen maan sisällä 

toteuttamia uudistuksia ja sitoumuksia ja sen vastuuta niistä lainsäädännön valmistelun 

ja täytäntöönpanon yhteydessä; katsoo, että on myös autettava kansalaisyhteiskuntaa 

parantamaan organisatorisia valmiuksiaan ja neuvotteluvalmiuksiaan, sen roolia 

syrjinnän ja korruption vastaisten toimien valvojana sekä yleisesti lisättävä sen 

merkitystä kansalaisten osallistumisen ja vapaaehtoisuuden ilmapiirin edistämisessä; 

37. on huolissaan Venäjän toimista, joilla se pyrkii häiritsemään EU:n itäisten naapurien 

EU-assosiaatioprosessia; muistuttaa olevansa vakaasti sitä mieltä , että EU:n itäisten 

kumppaneiden assosiaatioprosessi ei uhkaa Venäjän poliittisia tai taloudellisia etuja, ja 

pitää valitettavana, että Venäjän johto näkee asian toisin; painottaa, että Venäjän huoli 

EU:n itäisten naapurien EU-assosiaatioprosessista on otettava huomioon ja selvitettävä, 

jotta voidaan lieventää pelkoja uusista geopoliittisista jakolinjoista Euroopassa; 

huomauttaa, että jokaisella maalla on täysi oikeus tehdä omat poliittiset valintansa mutta 

että EU:n yhteistyöllä itäisten kumppanien kanssa pyritään levittämään hyvinvointia ja 

lisäämään poliittista vakautta, josta viime kädessä hyötyy koko alue; 

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Moldovan tasavallan hallitukselle ja 

parlamentille. 

 

 


