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6 października 2005 r., czwartek
Ósme posiedzenie Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa (KWP)
rozpoczęto w czwartek, 6 października 2006 r. o godz. 15.00. Posiedzeniu
współprzewodniczyli Victor STEPANIUC (Mołdowa) i Marianne MIKKO
(Parlament Europejski).
Victor STEPANIUC powitał delegację PE i współprzewodniczącą posiedzenia. W
wystąpieniu powitalnym pan STEPANIUC potwierdził żywe pragnienie uczestnictwa
Mołdowy w procesie integracji europejskiej.
1.

Projekt porządku dziennego został przyjęty po uzgodnieniu, że w punkcie 8
zostanie skreślone słowo „wewnętrzny”.

2.

Protokół przyjęto bez poprawek.

3.
Victor STEPANIUC zwrócił uwagę na podstawowe sprawy w kalendarzu współpracy
UE-Mołdowa, a mianowicie:
- podpisanie planu działania,
- deklarację parlamentu Mołdowy dotyczącą integracji europejskiej, która została
przyjęta jednogłośnie,
- ustawę o podstawowych zasadach dotyczących statusu Naddniestrza, która została
przyjęta przez parlament Mołdowy absolutną większością głosów.
Oprócz tego stwierdził, że umowa w sprawie planu działania ułatwiła rozwiązanie
wielu problemów, takich jak:
- reforma sądownictwa (z uwzględnieniem określenia statusu prokuratury),
- demokratyzacja środków masowego przekazu,
- stosunki z państwami sąsiednimi,
- wymiana handlowa i system wizowy.
W podsumowaniu Victor STEPANIUC podkreślił,
deputowanych do mołdawskiego parlamentu aktywnie
kryteriów planu działania; istnieje tutaj olbrzymie
społeczeństwa Mołdowy. W kalendarzu współpracy
problemów i zaległych spraw.

że znaczna większość
pracuje nad spełnieniem
przyzwolenie ze strony
jest jednak nadal wiele

SERGIU SAINCIUC, wiceminister gospodarki i handlu Republiki Mołdowy,
zaakcentował pozytywne zjawiska we wszystkich dziedzinach. Zwrócił uwagę na
nowy wymiar oraz perspektywy mołdawskiej gospodarki, zaistniałe dzięki nowej
polityce sąsiedztwa i planowi działania oraz zaznaczył, że wysiłki kraju muszą się
koncentrować na procesie integracji z UE. Ponadto powiedział, że Mołdowa
wywiązała się z większości swoich zobowiązań, wymienił tutaj rządy prawa i
gospodarkę rynkową oraz harmonizację ustawodawstwa (w tym dotyczącego handlu
zagranicznego) z dorobkiem prawnym Unii Europejskiej.
Marianne MIKKO zwróciła uwagę uczestników na projekty zaleceń i projekt
oświadczenia. Jej zdaniem cztery czynniki spowodowałyby istotne zmiany:
- otwarcie przedstawicielstwa Komisji w Kiszyniowie,
- mianowanie specjalnego przedstawiciela UE (dla Naddniestrza),
- misja pomocy granicznej UE,
- podpisanie planu działania UE-Mołdowa.
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Stwierdziła także, iż zmiany polityczne na Ukrainie stworzyły nowe możliwości i że
stosunki UE-Mołdowa będą miały jeszcze większe znaczenie po przystąpieniu
Rumunii do UE.
J.E. Bernard WHITESIDE, ambasador Wielkie Brytanii, zabrał głos w imieniu
brytyjskiej Prezydencji rady Unii Europejskiej i potwierdził, że stosunki UEMołdowa nabrały nowej jakości. Pierwszeństwo należy dać budowaniu partnerstwa
opartego na wspólnych wartościach. Potwierdził także znaczenie działań
nakreślonych przez Marianne MIKKO i podkreślił, że Mołdowa musi wypełnić swoje
zobowiązania związane z planem działania.
4.
Marianne MIKKO oznajmiła, że od czasu ostatniego posiedzenia w dniu 30 listopada
2004 r. miało miejsce kilka istotnych wydarzeń i że nastąpił znaczący postęp we
wdrażaniu zaleceń Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdowa, a mianowicie:
- mianowano specjalnego przedstawiciela, pana JAKOBOVITSA, co jest znakiem
większego zaangażowania UE w tym regionie,
- UE podjęła decyzję o powołaniu do końca roku misji świadczącej pomoc w
monitorowaniu granic i kontroli celnej,
- ustanowiono przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Kiszyniowie.
5.
W imieniu delegacji PE punkt ten przedstawił Robert EVANS. Zauważył, że w
związku z rozszerzeniem UE z 12 do 25 państw w ostatniej dekadzie w Europie
nastąpiły ogromne zmiany. W chwili obecnej nie można przewidzieć, jakie granice
będzie miała przyszła Europa. UE powinna jednak być przygotowana na dalsze
rozszerzenie, między innymi po to, aby uniknąć lub rozstrzygnąć wewnętrzne
konflikty w krajach nienależących do UE oraz w ewentualnych przyszłych państwach
członkowskich. Jego zdaniem Mołdowa jest wyraźnie krajem europejskim, który – w
przeciwieństwie do Turcji – nie przedstawia problemów geograficznych,
demograficznych i religijnych i w przyszłości może być kandydatem do członkostwa.
Otwarcie Biura w Kiszyniowie, plan działania, dialog polityczny i dostęp do rynku
wewnętrznego oznaczają, że UE popiera wejście Mołdowy na europejską ścieżkę.
Iurie ROSCA stwierdził, że Mołdowie „należy dać szansę” i więcej pozytywnych
bodźców. Jego zdaniem główni aktorzy sceny politycznej odkryli pojęcie solidarności
i w krótkim czasie kraj zaczął radzić sobie z błędami przeszłości. Obecnie wielkim
wyzwaniem jest wdrożenie planu działania, opartego na zbiorze konkretnych
zobowiązań. Już zostało zrealizowanych kilka zmian prawnych dotyczących rządów
prawa i niezawisłości sądów. Obecnie, zauważył deputowany ROSCA, muszą
nastąpić zmiany praktyczne. Za kluczowe punkty uznał:
- mianowanie sędziów,
- prawo wyborcze (które powinno odpowiadać standardom OBWE), z
uwzględnieniem składu Krajowej Komisji Wyborczej,
- rolę i skład Sądu Obrachunkowego w celu zapewnienia należytego wydatkowania
pieniędzy publicznych,
- nadzór parlamentu nad wywiadem i bezpieczeństwem,
- niezależność sektora audiowizualnego od partii rządzącej,
- zmianę ustaw regulujących rolę władz lokalnych, z uwzględnieniem kwestii
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budżetowych.
Na koniec podkreślił potrzebę dalszych zmian w konstytucji w celu zbliżenia
Mołdowy do standardów europejskich.
6.
Philip BUSHILL-MATTHEWS przedstawił temat posiedzenia w imieniu delegacji
PE. Pogratulował Mołdowie wyborów w 2005 r. oraz ambitnego programu reform.
Jego zdaniem dla uzyskania dalszych postępów konieczne jest silne partnerstwo
zaangażowane w reformy. Zapytał także współprzewodniczącego o widoczne
korzyści dla ludności Mołdowy wynikające z polityki rządu.
Dyskusja w dalszej części posiedzenia skoncentrowała się na stosunkach między
rządem i partiami opozycyjnymi, osiągnięciach rządu Mołdowy w ostatnich latach,
„filozofii politycznej” Partii Komunistycznej oraz sytuacji mediów w Mołdowie. W
dyskusji uczestniczyli Iurie ROSCA, Victor STEPANIUC, Dumitru BRAGHIS,
Grigore PETRENCO, Marianne MIKKO, Laima ANDRIKIENE i Jelko KACIN.
Mołdawscy parlamentarzyści z partii rządzącej i partii opozycyjnych znacznie różnili
się w swojej ocenie osiągnięć rządu i wolności mediów. Odpowiadając na pytanie
Marianne MIKKO, która poruszyła kwestię psychologicznego wpływu na kraj
rządzącej partii komunistycznej popierającej obecnie integrację europejską oraz
zapytała, jak bardzo partia komunistyczna przesunęła się w stronę poglądów
centrowych, z uwzględnieniem gospodarki rynkowej, Victor STEPANIUC stwierdził,
że doktryna komunistyczna nie jest już punktem odniesienia w Europie. Obecnie
credo jego partii to „doktryna społeczna”. Ludzie chcą lepszego życia, a jego partia
chce zmodernizować kraj, aby im to umożliwić.
W związku z punktem 13 zalecenia przyjętego przez KWP w listopadzie 2004 r. Jelko
KACIN poruszył sprawę wolności i równego dostępu do mediów w Mołdowie.
Stwierdził, że wszystkie partie polityczne powinny być jednakowo traktowane i
wyraził pewne wątpliwości co do woli politycznej w odniesieniu do zmiany sytuacji.
Powiedział także, że UE jest gotowa pomóc Mołdowie w zmianie sytuacji mediów. W
odpowiedzi Victor STEPANIUC stwierdził, że wszyscy jego koledzy w mołdawskim
parlamencie rozumieją to przesłanie. Grigore PETRENCO wyraził zadowolenie z
pomocy UE i podkreślił, że z czasem ograniczenia swobody mediów zostaną
zlikwidowane, w oparciu o zgodę osiągniętą w nowym mołdawskim parlamencie. W
tym kontekście Laima ANDRIKIENE podniosła sprawę poparcia dla projektu ustawy
dotyczącej mediów przestawionego przez opozycję. Deputowany STEPANIUC
odparł, że analizowanych jest siedem projektów ustawy – sześć autorstwa opozycji i
jeden przygotowany przez parlamentarną większość, oraz zaproponował, aby dwa
projekty zostały wysłane do oceny przez kompetentne organy Rady Europy.
Deputowany Iurie ROSCA, przewodniczący grupy roboczej ds. mediów, dodał, że
wszyscy przywódcy partii politycznych otrzymali opracowany kodeks dotyczący
sektora audiowizualnego i że projekt ustawy został zignorowany przez rząd i
prezydenta, ponieważ miał na celu reformę.
Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.15.
7 października 2005 r., piątek
Posiedzenie wznowiła Marianne MIKKO o godz. 09.10.
Jelko KACIN zrelacjonował spotkanie delegacji PE z przedstawicielami radia
i telewizji Mołdowy, które odbyło się poprzedniego wieczora. Określił to spotkanie
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mianem „owocnego dialogu” i potwierdził, że UE może zapewnić wsparcie
finansowe i pomoc techniczną, gdy tylko strona mołdawska będzie mogła
poinformować UE, czego potrzebuje. Deputowany Iurie ROSCA w tym samym
kontekście stwierdził, że Rada Audiowizualna Mołdowy nie powinna podlegać
żadnym wpływom politycznym. Deputowany Dumitru BRAGHIS dodał, że w
sytuacji, gdy infrastruktura lokalnych mediów jest własnością publiczną, media te
powinny postępować jak kanały publiczne i nie być stronnicze.
Wystąpienie Benity FERRERO-WALDNER, komisarz do spraw zagranicznych w
imieniu Komisji Europejskiej (godz. 9.20-10.00):
Komisarz FERRERO-WALDNER wyraziła zadowolenie z faktu, iż jej wizyta w
Kiszyniowie zbiegła się w czasie z posiedzeniem Komisji Współpracy
Parlamentarnej. Wyraziła także zadowolenie z zaangażowania Mołdowy we
wdrożenie planu działania, które widać w sprawozdaniu z postępów przygotowanym
przez rząd tego kraju. Stwierdziła, że otwarcie przedstawicielstwa Komisji w
Mołdowie znacznie ułatwi współpracę. Jeżeli chodzi o Naddniestrze, to podkreśliła
znaczenie mianowania specjalnego przedstawiciela oraz udziału obserwatorów z UE i
USA w rozmowach pięciostronnych, a także przyszłej misji monitorowania granic.
Mówiąc o zaleceniach przyjętych na ostatnim posiedzeniu KWP zaznaczyła potrzebę
wspólnych działań na rzecz walki z korupcją, w szczególności w dziedzinie ochrony
zdrowia, edukacji i ceł. Na koniec pogratulowała Mołdowie wielu pozytywnych
osiągnięć i podkreśliła, że Komisja Europejska ma do odegrania swoją rolę w planie
działania, np. poprzez przyznanie preferencji handlowych i realizację różnych
unijnych programów, takich jak TACIS.
Marianne MIKKO określiła jednoczesną obecność w Mołdowie trzech unijnych
instytucji jako „wielki dzień dla Mołdowy” i wyraziła zadowolenie, że Benita
FERRERO-WALDNER podkreśliła w swoim wystąpieniu znaczenie kwestii
gospodarczych. Deputowany Victor STEPANIUC podziękował komisarz FERREROWALDNER za jej udział w posiedzeniu.
7.
Maria CARLSHAMRE przedstawiła problematykę handlu ludźmi. Podkreśliła, że
handel ludźmi jest problemem dotyczącym podstawowych praw człowieka i że ofiary
chcą dochodzenia sprawiedliwości, chociaż władze sądownicze nic w tym kierunku
nie robią. Jej zdaniem handlu ludźmi nie można traktować łagodnie. Bezkarność jest
spowodowana korupcją, a mołdawska gospodarka cierpi z powodu niedostatku
praworządności w tej dziedzinie.
Victor STEPANIUC uznał handel ludźmi za bolesny problem dla mołdawskiego
społeczeństwa i zwrócił uwagę, że do odnośnego ustawodawstwa wielokrotnie
wprowadzano poprawki, a organy międzynarodowe zauważyły postęp. Poinformował,
że na posiedzenie został zaproszony przedstawiciel prokuratury generalnej. Stella
GHERMAN oznajmiła, że Mołdowa bardzo zwraca uwagę na to zagadnienie,
jednakże prokuratura nie wykonuje swoich obowiązków. Poprosiła UE pomoc w
rozwiązaniu tego problemu. Dla deputowanego PETRENCO problem handlu ludźmi
jest problemem praw człowieka, który należy rozwiązać poprzez prewencyjne
kampanie informacyjne i zwiększenie roli organizacji pozarządowych. Inni mówcy
zwracali uwagę na ekonomiczne przyczyny problemu handlu ludźmi, a mianowicie
złe warunki pracy, niskie zarobki i surowe zasady przyznawania wiz, które
uniemożliwiają Mołdawianom legalne wyjazdy zagranicę (minister Valeriu LAZAR).
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Zdaniem deputowanego BANARI rozwiązanie problemu jest możliwe jedynie dzięki
reformom gospodarczym, przede wszystkim mającym na celu przyciągnięcie
zagranicznych inwestycji bezpośrednich i tworzenie miejsc pracy. Dla Roberta
EVANSA problem handlu ludźmi wskazuje na to, iż Mołdowa jest krajem biednym.
Aby rozwiązać ten problem Mołdowa powinna starać się przyciągnąć więcej
inwestycji w swoją gospodarkę i rozwijać przemysł turystyczny, co będzie miało
korzystne skutki dodatkowe dla rozwoju infrastruktury kraju.
Mówiąc o ogólnej sytuacji gospodarczej Mołdowy oraz sposobach i środkach jej
poprawy, Laima ANDRIKIENE zaapelowała do przywódców politycznych kraju o
realizację strategii modernizacji gospodarczej zaproponowanej przez mołdawski
parlament, ale przyznała jednocześnie, że przywódcom trudno będzie te reformy
przeforsować.
Minister Gospodarki i Handlu Mołdowy, Valeriu LAZAR, stwierdził, że woli
politycznej nie brakuje i że pozytywne wskaźniki gospodarcze (w tym stopa wzrostu i
reformy strukturalne) są rezultatem działań podejmowanych przez mołdawski rząd.
Dumitru BRAGHIS zwrócił uwagę na brak przejrzystości w rządzie i wypowiedział
się za stworzeniem organu ścigania do walki z korupcją. Jego zdaniem obowiązujący
od czterech lat program walki z korupcją jest nieefektywny. Główny problem polega
na tym, że osoby odpowiedzialne za program są najbardziej skorumpowane. Jako
rozwiązanie krótkofalowe Maria CARLSHAMRE zaproponowała zasadę „zero
tolerancji” dla korupcji w określonych przypadkach, w tym także zwalnianie z pracy.
Zdaniem Jiriego MASTALKI reforma rolnictwa w Mołdowie ograniczyłaby problem
bezrobocia i podobnych problemów na mołdawskiej wsi. Poprosił przedstawicieli
mołdawskiej opozycji i partii rządzących o ich opinie w tej sprawie.
Zdaniem Vladimira FILATA wartości omawiane podczas posiedzenia należy
zaakceptować, a nie tylko o nich mówić. W tym kontekście podniósł kwestię
uczciwości Partii Komunistycznej.
Philip BUSHILL-MATTHEWS zapytał ministra LAZARA o skutki szybkiego
członkowstwa Ukrainy w UE dla Mołdowy oraz o skutki wzrostu cen energii na stopę
inflacji w kraju. Minister Lazar odpowiedział, że szybka integracja Ukrainy z UE
i członkostwo Ukrainy w WTO miałyby pozytywne skutki dla Mołdowy. Jeżeli
chodzi o wzrost cen energii oznajmił, ze inflacja jest zjawiskiem, na które składa się
wiele czynników, w związku z tym same ceny energii mają niewielki wpływ na stopę
inflacji w Mołdowie. Większym problemem niż ceny ropy, są ceny gazu. W
podsumowaniu minister zauważył, że reformy strukturalne w Mołdowie nie zostały
jeszcze zakończone, pomimo znacznych osiągnięć na przykład w takich dziedzinach
jak prawa własności i prywatyzacja. Jego zdaniem Mołdowa potrzebuje lepszego
dostępu do rynku i lepszej pozycji konkurencyjnej. Stwierdził też, że Mołdowa nie
może pokryć kosztów zreformowania niewyważonej struktury gospodarczej
odziedziczonej po czasach radzieckich. W związku z tym kraj nadal opiera się na
pomocy zagranicznej, która powinna być większa. Strategicznym celem mołdawskiej
gospodarki jest konkurencyjność na rynku UE. W zbliżeniu się do tego celu
pomógłby asymetryczny reżim handlowy, jak również „reżim stowarzyszeniowy” i
zwiększona współpraca z Bankiem Światowym i MFW.
8.
Robert EVANS występując w imieniu PE przedstawił historię konfliktu w
Naddniestrzu. Odnotował ponowne zainteresowanie Ukrainy rozstrzygnięciem
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konfliktu oraz to, że nie ustalono na razie harmonogramu dalszego wycofywania z
Naddniestrza wojsk rosyjskich i amunicji. Wyraził poparcie dla integralności
terytorialnej Mołdowy i dla wiarygodnego, trwałego i pokojowego rozwiązania
konfliktu w drodze dialogu i z udziałem obserwatorów w UE i USA.
Iurie ROSCA przypomniał KWP, że UE nie powinna zapominać, iż tereny te zostały
zajęte przez rosyjskie siły zbrojne. Jego zdaniem wszystkie siły polityczne Mołdowy
mają wspólny pogląd na rozwiązanie konfliktu. Mołdawscy deputowani powinni
przyłączyć się do rozmów z wojskami okupacyjnymi. Powiedział jednak, że opozycja
nie ustąpi przed naciskami z zewnątrz. Jego zdaniem ani UE, ani USA nie chcą mieć
dodatkowych problemów z Rosją z powodu Naddniestrza, w związku z czym
Mołdowa jest ograniczana przez swoich zagranicznych partnerów i jej pozycja
negocjacyjna jest słabsza. Jeżeli chodzi o zbliżające się wybory w Naddniestrzu,
stwierdził, że proces wyborczy przed zakończeniem okupacji i rezygnacją
separatystów ze struktury paramilitarnej nie ma sensu. Jeżeli wybory miałyby się
odbyć, jedynie obywatele Mołdowy powinni wziąć w nich udział. Jego zdaniem w
pierwszej kolejności powinny zostać przeprowadzone wybory samorządowe, a
następnie być może wybory regionalne, oparte na lokalnych referendach.
9.
Oświadczenie i zalecenia KWP na mocy art. 89 umowy o partnerstwie i współpracy
zostały przyjęte bez głosowania po przyjęciu kilku poprawek.
Marianne MIKKO podziękowała uczestnikom i wyraziła zadowolenie z wyników
posiedzenia.
Victor STEPANIUC uznał debaty KWP za konstruktywne. Jednak ze względu na
napięty porządek obrad niektóre zagadnienia potraktowano raczej powierzchownie.
On osobiście byłby zadowolony z bardziej pogłębionej dyskusji na temat
Naddniestrza, ponieważ większość trudności Mołdowy (gospodarczych,
inwestycyjnych itd.) wynika z problemu Naddniestrza. W tym kontekście
zaproponował, aby KWP poświęciła Naddniestrzu więcej czasu podczas specjalnego
jednodniowego posiedzenia. Na koniec wyraził zadowolenie z pozytywnego
nastawienia delegacji PE. Ten wkład pomoże Mołdowie rosnąć i dojrzewać.
10.

Nie omawiano spraw różnych.

11.

Nie podjęto ostatecznej decyzji w sprawie terminu następnego posiedzenia
KWP, które ma się odbyć w Strasburgu lub w Brukseli w 2006 r.
*****

Posiedzenie zakończyło się w piątek, 7 października 2005, o godz. 13.15.
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