
RR\1214333EL.docx PE652.425v03-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

A9-0166/2020

28.9.2020

ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία 
της Μολδαβίας
(2019/2201(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Dragoş Tudorache



PE652.425v03-00 2/38 RR\1214333EL.docx

EL

PR_INI_ImplReport

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ........................3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ..................................6

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.........................................32

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ...............................................................................................................................37

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ...............................................................................................................38



RR\1214333EL.docx 3/38 PE652.425v03-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η δημοκρατία αποφέρει ευημερία και συντηρείται από αυτήν. Οι πολίτες των δημοκρατικών 
χωρών απολαμβάνουν τα αποτελέσματα της ευημερίας, επειδή οι χώρες τους έχουν θέσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης στο επίκεντρο της κοινωνίας. Είναι 
σημαντικό να εξετάσουμε την πραγματικότητα αυτή ευθέως χωρίς άλλες παρεμβάσεις όταν 
συζητάμε για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης 
σύμφωνα με τις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια χώρα στην οποία, τα τελευταία δέκα 
χρόνια, οι δείκτες για τη δημοκρατία και τη διαφθορά γνώρισαν μάλλον αρνητική εξέλιξη.

Δεν θα πρέπει να αποκτήσουμε μια αρνητική πρόσληψη για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
εξετάζοντας μόνο τους δείκτες αυτούς. Αντιθέτως, θα πρέπει να έχουμε επίγνωση των 
δυσκολιών που αντιμετώπισε η χώρα και να στηρίξουμε τους πολίτες της στη φιλοδοξία τους 
να ξεπεράσουν την ατυχή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα τους. Είμαστε μια ένωση 
κρατών που με τρόπο αργό αλλά σίγουρο ξεκινάμε να ονομάζουμε «Ευρώπη». Επειδή 
ακριβώς γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία της εγγύτητας και της πολιτικής οικοδόμησης για 
την ιστορία των χωρών μας και για τα συναισθήματα των πολιτών μας, είναι καλό να 
θυμόμαστε ότι στην πραγματικότητα η Ευρώπη είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα 
πολιτικό οικοδόμημα στο οποίο συμβάλουμε όλοι. Τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης ή των 
Δυτικών Βαλκανίων είναι εξίσου ευρωπαϊκά με οποιαδήποτε από τις χώρες μας. Η μόνη 
διαφορά είναι ότι ακολούθησαν διαφορετική διαδρομή κατά το παρελθόν, εξαιτίας ατυχών 
ιστορικών γεγονότων. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις πολιτικές αποφάσεις του χθες, αυτές 
που δίχασαν αυτή την ήπειρο.

Είναι πολιτικό μας καθήκον να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μοιράζονται τα 
ίδια πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να 
εξετάσουμε τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τις επιδόσεις της χώρας στο πλαίσιο της 
Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τιμωρήσουμε κάθε απόκλιση από 
τις δημοκρατικές αρχές, να επισημάνουμε οποιαδήποτε παραβίαση των διμερών συμφωνιών 
και να προτείνουμε τη σωστή πορεία για την αποφυγή τυχόν πισωγυρίσματος. Αλλά 
ανεξάρτητα από την απόφαση που θα λάβουμε θα πρέπει να τηρήσουμε μια θεμελιώδη πτυχή 
αυτής της διαδικασίας: οι πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας είναι Ευρωπαίοι πολίτες 
και πρέπει πρώτα να σκεφτούμε την ευημερία τους. Οι πολιτικοί έρχονται και φεύγουν, αλλά 
οι πολίτες παραμένουν. 

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας εξακολουθεί να είναι ένα απρόβλεπτο κράτος. Οι πολίτες της 
προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η πολιτική της τάξη δεν είναι σε θέση να 
παράσχει πολιτική σταθερότητα και αξιόπιστη καθοδήγηση. Με προσχηματική 
ουδετερότητα, οι πολιτικοί της Μολδαβίας επιλέγουν διαδοχικά πολιτικές μέσω των οποίων 
ευνοούν είτε τις Βρυξέλλες είτε τη Μόσχα, ανάλογα με τα προσωπικά τους συμφέροντα. Η 
κατακερματισμένη και εξαιρετικά ταραχώδης πολιτική σκηνή στέκεται εμπόδιο στην εθνική 
συναίνεση για το μέλλον της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η μόνη 
βεβαιότητα είναι ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη και απρόβλεπτη, με αντιφατικές 
δηλώσεις, διφορούμενη γλώσσα και αποφάσεις που δεν συσχετίζονται πάντοτε με το 
βέλτιστο συμφέρον των Μολδαβών πολιτών. Σε κοινή δήλωση τον Δεκέμβριο 2019, η 
Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Ουκρανία και η Γεωργία ανέφεραν ότι θα καταβάλουν 
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επίμονες προσπάθειες για να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγους μήνες αργότερα, 
ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας εξέφρασαν τον σκεπτικισμό τους για την 
προσχώρηση της χώρας τους στη Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρασιατική Ένωση. Ήταν μια 
ατυχής παράθεση και ένα σχόλιο που ερχόταν σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της χώρας, έστω 
και αν δεν υπήρξε αλλαγή κυβέρνησης ή προεδρικές εκλογές στην περίοδο που μεσολάβησε 
μεταξύ των δύο δηλώσεων. Αξίζει να αναφερθούν τα λεγόμενα του Προέδρου Igor Dodon: 
«Δεν πιστεύω ότι θα είμαστε μέλη της ΕΕ στα επόμενα 10-15 χρόνια. Ούτε μέλη της 
Ευρασιατικής Ένωσης. Γιατί χρειαζόμαστε τη Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ; Πρέπει να 
αξιοποιήσουμε αυτή την υποστήριξη για να πραγματοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και να 
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Η ΕΕ έχει δικά της προβλήματα». Η δήλωση είναι 
σημαντική: δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές της δεν χαίρουν πάντα του 
σεβασμού της πολιτικής ηγεσίας της Μολδαβίας, παρόλο που οι πολιτικοί της χώρας 
κατανοούν πλήρως τα οικονομικά πλεονεκτήματα των στενότερων δεσμών με την ΕΕ. 

Ωστόσο, η στάση αυτή δεν αποτελεί δέσμευση όσον αφορά τις αξίες, πρόκειται για δούναι 
και λαβείν, τίποτα περισσότερο. Η Ανατολική Εταιρική Σχέση και η Συμφωνία Σύνδεσης 
βασίζονται σε αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες και 
την πεποίθηση ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, 
ανεξάρτητα από το αν η χώρα τους αποτελεί ή όχι μέλος της ΕΕ.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτικών τάξεων στην ευρωπαϊκή πορεία, η ασταθής σχέση 
ορισμένων πολιτικών με ευρωπαϊκές αξίες και η ταλάντωση ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή 
έχουν ορατές αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της χώρας. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας 
κατάφερε να προσελκύσει μόνο τμήμα της μακροοικονομικής συνδρομής από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι αιρεσιμότητες της συμφωνίας που υπέγραψαν και τα δύο μέρη εκπληρώθηκαν 
μόνο εν μέρει. Βασικά κεφάλαια που σχετίζονται με τον σεβασμό των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και τη ρύθμιση των πολιτικών παρεμβολών στο δικαστικό 
σύστημα, την κοινωνία των πολιτών ή την ελευθερία της έκφρασης γνώρισαν ελάχιστη 
εξέλιξη. Από πολιτική άποψη, ένα συγκεκριμένο μέρος της πολιτικής τάξης της Μολδαβίας 
ανέκαθεν προτιμούσε τη διατήρηση της επιζήμιας ισχύουσας κατάστασης αντί να δεσμευτεί 
σε συνεπείς και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η ανάγκη αποφασιστικής παρέμβασης και η 
ανάγκη υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων αυξάνεται. 

Από την ίδρυση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και έως το τέλος του 2018, η Δημοκρατία 
της Μολδαβίας έλαβε από τις Βρυξέλλες περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για 
έργα που είχαν συμφωνηθεί από κοινού. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι πολίτες της 
Μολδαβίας ταυτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Εταιρική Σχέση με την 
οικονομική ευημερία (83 %), τα ανθρώπινα δικαιώματα (79 %) και την ελευθερία της 
έκφρασης (78 %). Αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν διότι εκφράζουν μια 
οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Πάνω από το 70 % των εξαγωγών της 
Μολδαβίας προορίζονται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικονομικές δυσκολίες 
που προκλήθηκαν από το ρωσικό εμπάργκο ξεπεράστηκαν γρήγορα με τις οικονομικές 
συναλλαγές με τις ευρωπαϊκές χώρες. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες της 
Μολδαβίας ζουν και εργάζονται εντός των συνόρων της ΕΕ.

Παρόλα αυτά, παρατηρείται η ίδια ανησυχητική απόκλιση μεταξύ των αριθμών και της 
πολιτικής συμπεριφοράς. Συνήθως, οι αποφάσεις μας θα πρέπει να ξεκινούν από μια πολιτική 
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πραγματικότητα και να αντικατοπτρίζονται σε οικονομικά μέτρα που ανταποκρίνονται σε μια 
πολιτική συμπεριφορά. Η επιλογή της διάσωσης πολιτικών υπερβολών ή η παράβλεψή τους 
για οικονομικούς λόγους δεν είναι βιώσιμη. Ωστόσο, είναι καιρός να επιλέξουμε να 
προστατεύσουμε όσα χτίσαμε και να εξετάσουμε την πολιτική πραγματικότητα γι’ αυτό που 
είναι, προκειμένου να προστατεύσουμε τους πολίτες της Μολδαβίας από το πολιτικό 
προσωπικό της χώρας. Πολύ συχνά, οι πολίτες υποφέρουν από το γεγονός ότι οι πολιτικοί 
που τους εκπροσωπούν δεν στέκονται στο ύψος της ευθύνης τους. Υπάρχουν εκατομμύρια 
άνθρωποι στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ευρωπαίοι έξω από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίοι εκπροσωπούνται ακατάλληλα από τους πολιτικούς τους. Οφείλουμε να 
κατευθύνουμε τις πολιτικές και οικονομικές μας προσπάθειες σε αυτούς, για να μπορέσουμε, 
την ίδια στιγμή, να τιμωρήσουμε όσο πιο αυστηρά γίνεται κάθε πολιτικό σφάλμα που θέτει 
σε κίνδυνο τους Μολδαβούς πολίτες και εκτροχιάζει τη χώρα από την ευρωπαϊκή της πορεία. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κατάλληλο μέρος για τη δρομολόγηση μιας νέας 
πολιτικής κατεύθυνσης για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Έχει την εντολή των πολιτών και 
την αντιπροσωπευτικότητα της δημοκρατικής ψήφου. Η στιγμή είναι κατάλληλη για να 
ανταποκριθούμε στον ρόλο μας ως εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης και να 
διαφυλάξουμε τα συμφέροντά τους, ακόμη και αν ιστορικοί φραγμοί εξακολουθούν να 
διαχωρίζουν κάποιους ευρωπαίους πολίτες από άλλους. Αργά ή γρήγορα, οι πολίτες αυτοί θα 
ανήκουν σε μια ενωμένη Ευρώπη. Μέχρι τότε, πρέπει να εξετάζουμε με λεπτομέρεια την 
εξέλιξη των δημοκρατικών διαδικασιών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς να 
παραμελούμε το καθήκον μας απέναντι σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, από κράτη μέλη 
και μη, ακόμη και εάν οι πολιτικοί που κατέχουν την εξουσία ξεχνούν να το πράξουν.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ζητώ να δώσουμε στους πολίτες της Μολδαβίας την ευκαιρία να 
εκπληρώσουν το πραγματικό τους δυναμικό και να ελπίσουν για ένα καλύτερο μέλλον σε μια 
ενωμένη Ευρώπη.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας
(2019/2201(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 22, 36 και 37, της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και 
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, συμπεριλαμβανομένης σφαιρικής και σε 
βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) και η οποία τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 
1η Ιουλίου 2016,

– έχοντας υπόψη τη θέσπιση καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για 
τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας τον Μάρτιο του 2014, ως αποτέλεσμα 
των τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου που 
πραγματοποίησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

– έχοντας υπόψη την υπογραφή, τον Νοέμβριο του 2017, ενός μνημονίου συμφωνίας, 
μιας συμφωνίας δανειακής διευκόλυνσης και μιας συμφωνίας επιχορήγησης σχετικά με 
την παροχή μικροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ύψους 100 εκατομμυρίων 
EUR για την περίοδο 2017-2018,

– έχοντας υπόψη το εθνικό σχέδιο δράσης της Μολδαβίας σχετικά με την εφαρμογή της 
συμφωνίας σύνδεσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(NAPIAA) για την περίοδο 2017-2019,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χώρα και ιδίως το προηγούμενο 
ψήφισμά του σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας της 14ης Νοεμβρίου 20181, το ψήφισμά του της 5ης 
Ιουλίου 2018 σχετικά με την πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των 
δημοτικών εκλογών στο Κισινάου2, της 15ης Νοεμβρίου 2017 όσον αφορά την 
ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 20173, της 4ης 
Ιουλίου 2017 για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας4 και της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες 
σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, 
τη Μολδαβία και την Ουκρανία5,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της ΕΕ του Ιουλίου 2018 να παγώσει την εκταμίευση της 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0458.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0303.
3 ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 130.
4 ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 199.
5 ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.
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πρώτης δόσης μακροοικονομικής συνδρομής μετά από την απόφαση του Ανώτατου 
Δικαστηρίου για τις δημοτικές εκλογές στο Κισινάου και την απόφασή της τον 
Νοέμβριο 2018 να διακόψει τη χρηματοδοτική συνδρομή, στη συνέχεια ανησυχιών 
σχετικά με το κράτος δικαίου και την οπισθοδρόμηση της χώρας σε θέματα 
δημοκρατίας, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της ΕΕ που επακολούθησε, τον Ιούλιο 2019, να συνεχίσει 
τις εκταμιεύσεις της δημοσιονομικής στήριξης, στο πλαίσιο της δέσμευσης της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας να μεταρρυθμίσει το σύστημα δικαιοσύνης, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση της ΕΕ του Οκτωβρίου 2019 να εκταμιεύσει μια πρώτη 
δόση μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής βασικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση των δημοκρατικών προτύπων 
και την προστασία του κράτους δικαίου, 

– έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 11ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την 
έκθεση για την εφαρμογή της σύνδεσης όσον αφορά τη Δημοκρατία της Μολδαβίας,

– έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πέμπτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης 
μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της 30ής Σεπτεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης, με πλέον πρόσφατη εκείνη της 24ης Νοεμβρίου 2017 που πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας,

– έχοντας υπόψη το Ψήφισμα 2308 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) που εγκρίθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τη λειτουργία 
των δημοκρατικών θεσμών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας,

– έχοντας υπόψη τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς για το 2019 της Διεθνούς Διαφάνειας 
που κατέταξε τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στην 120ή θέση από 180 χώρες και 
περιοχές που αξιολογήθηκαν (με την πρώτη θέση να είναι η καλύτερη), ενώ στον 
δείκτη αντίληψης διαφθοράς για το 2018 της Διεθνούς Διαφάνειας, η Δημοκρατία της 
Μολδαβίας κατέλαβε την 117η θέση,

– έχοντας υπόψη τον δείκτη δημοκρατίας για το 2019 του Economist Intelligence Unit, ο 
οποίος χαρακτηρίζει τη Δημοκρατία της Μολδαβίας ως «υβριδικό καθεστώς»,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του οργανισμού Freedom House για το 2020 με τίτλο 
«Freedom in the World», η οποία αξιολογεί τη Δημοκρατία της Μολδαβίας ως «εν 
μέρει ελεύθερη» και την έκθεσή του για το 2020 με τίτλο «Nations in Transit», η οποία 
αξιολογεί τη Δημοκρατία της Μολδαβίας ως «μεταβατικό ή υβριδικό καθεστώς»,

– έχοντας υπόψη το εθνικό σχέδιο δράσης της Μολδαβίας για την εφαρμογή της 
συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας, το εθνικό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα 2018-2022, την εθνική στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας για την περίοδο 2018-
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2023, που αναφέρει ρητά την επικύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης,

– έχοντας υπόψη τις αναλύσεις και τις συστάσεις που εξέδωσε ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ιδίως το έγγραφο της 8ης Μαρτίου 
2018 με τίτλο «Young Moldova: Problems, Values and Aspirations» και το έγγραφο της 
20ής Απριλίου 2018 με τίτλο «Youth Well-being Policy Review of Moldova»,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις του Γραφείου Δημοκρατικών 
Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ODIHR) και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, ιδίως της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την εκλογική μεταρρύθμιση στη 
Μολδαβία, της 24ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη συνταγματική κατάσταση με ιδιαίτερη 
αναφορά στη δυνατότητα διάλυσης του Κοινοβουλίου, και της 14ης Οκτωβρίου 2019 
σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του Ανώτατου Δικαστηρίου και της 
Εισαγγελίας,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την «Πολιτική για την 
ανατολική εταιρική σχέση μετά το 2020: Ενίσχυση της ανθεκτικότητας - μια ανατολική 
εταιρική σχέση που αποφέρει αποτελέσματα για όλους», της 18ης Μαρτίου 2020,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2019, σχετικά με 
την πολιτική για την ανατολική εταιρική σχέση μετά το 2020,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της 
Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή των Περιφερειών, της 8ης Απριλίου 2020, σχετικά με την αντιμετώπιση 
της νόσου COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, και την απόφαση (ΕΕ) 
2020/701 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2020, 
σχετικά με την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στους εταίρους 
της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, με τίτλο «Τρίτη έκθεση στο πλαίσιο του μηχανισμού αναστολής της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης» και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου 2020,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την ανατολική 
εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2020,

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τις δραστηριότητες της Αντιπροσωπείας στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας, της κοινοβουλευτικής 
συνέλευσης Euronest, του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ανατολικής εταιρικής 
σχέσης, της πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών «ΕΕ-Μολδαβία» και άλλων 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση και τις συστάσεις που εγκρίθηκαν με την ευκαιρία της 7ης 
συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας, που 
πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 18-19 Δεκεμβρίου 2019,
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– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Δημοκρατίας 
της Μολδαβίας, της 24ης Φεβρουαρίου 2019, τα οποία ενσωματώθηκαν στη διεθνή 
αποστολή παρακολούθησης εκλογών, υπό την καθοδήγηση του Γραφείου 
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (OSCE/ODIHR),

– έχοντας υπόψη τη δέσμη οικονομικής βοήθειας της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 29 
Μαρτίου 2020 για να βοηθήσει τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, μεταξύ άλλων χωρών, 
στην προσπάθειά της να καταπολεμήσει την πανδημία COVID-19, η οποία 
συμπεριέλαβε τον αναπροσανατολισμό των υφιστάμενων μέσων για τον μετριασμό των 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 
12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης 
εκθέσεων πρωτοβουλίας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

– έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0166/2020),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της ΣΣ/DCFTA, η ΕΕ και η Δημοκρατία της Μολδαβίας 
δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την πολιτική σύνδεση και να επιτύχουν την οικονομική 
ολοκλήρωση και η Δημοκρατία της Μολδαβίας δεσμεύτηκε να ενσωματώσει το 
κεκτημένο της ΕΕ στη νομοθεσία και τις πρακτικές της σε πολλούς τομείς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες, η Ένωση 
δεσμεύτηκε να παράσχει ουσιαστική χρηματοδοτική και δημοσιονομική βοήθεια στη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνονται σεβαστές οι βασικές 
ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, όπως το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα και δημοκρατικά 
δικαιώματα, και ότι θα διασφαλίζονται οι μάχες κατά της διαφθοράς, του οργανωμένου 
εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των 
ολιγαρχικών δομών και του νεποτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε σοβαρές 
περιπτώσεις οπισθοδρόμησης, η συνεργασία μπορεί να ανακληθεί·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εξέδωσαν απόφαση για τη χορήγηση μακροοικονομικής συνδρομής στη Δημοκρατία 
της Μολδαβίας, ύψους 100 εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του προγράμματος του 
ΔΝΤ για τη στήριξη των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών μεταρρυθμίσεων της 
χώρας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το 
κράτος δικαίου, την έλλειψη προόδου όσον αφορά τη δίωξη των υπευθύνων για την 
τραπεζική απάτη που αποκαλύφθηκε το 2014, και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης αντίληψης διαφθοράς για το 2018 της Διεθνούς 
Διαφάνειας και οι εκθέσεις του Freedom House για το 2020 καταδεικνύουν ότι έχει 
σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στη Δημοκρατία της Μολδαβία στο πρόσφατο παρελθόν, 
ενώ η συνολική τάση σε αυτούς τους δείκτες, καθώς και στον δείκτη δημοκρατίας, 
καταδεικνύει μια επιδεινούμενη μακροπρόθεσμη τάση στην κατάσταση της 

https://www.europarl.europa.eu/committees/el/inta/home/highlights
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δημοκρατίας, της διαφθοράς, των πολιτικών δικαιωμάτων και των πολιτικών 
ελευθεριών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αλλαγές στην κυβέρνηση, οι κρατικοί θεσμοί της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας παραμένουν αδύναμοι και η χώρα εξακολουθεί να 
προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα της άλωσης του κράτους, καθώς δεν έχει μειωθεί 
σημαντικά η συγκέντρωση της εξουσίας και του ελέγχου, σε όλους τους σημαντικούς 
τομείς και θεσμικά όργανα, στο υψηλότερο επίπεδο διακυβέρνησης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της 
δημοκρατικής διαδικασίας, η ΕΕ ανέστειλε το 2018 την εκταμίευση των δύο 
τελευταίων δόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής στήριξης για 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιουνίου 2019, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (στην υπόθεση Ozdil κ.λπ. κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας) 
διαπίστωσε ότι η Μολδαβία είχε παραβιάσει τα δικαιώματα στην ελευθερία, την 
ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την οικογενειακή ζωή, όταν τον Σεπτέμβριο 2018, η 
υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας (SIS) της Μολδαβίας συνέλαβε και 
επαναπάτρισε βιαίως στην Τουρκία πέντε Τούρκους πολίτες που ζητούσαν άσυλο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συγκεκαλυμμένη έκδοση είναι ένα μόνο παράδειγμα 
ενός συστηματικού μοτίβου δια της βίας και ακούσιας εξαφάνισης, παράνομης 
κατακράτησης και απέλασης στην Τουρκία, Τούρκων υπηκόων σε δεκάδες χώρες σε 
όλο τον κόσμο·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τη σύσταση τον Ιούνιο 2019, μιας κυβέρνησης που 
δεσμεύτηκε να υλοποιήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις με ένα πρόγραμμα που 
επικεντρώνονταν στη μεταρρύθμιση της δικαστικής εξουσίας, η Επιτροπή εκταμίευσε 
την πρώτη δόση μακροοικονομικής συνδρομής και επανέλαβε τις εκταμιεύσεις για 
προγράμματα τομεακής δημοσιονομικής στήριξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 
Ιουλίου 2020, η Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση μιας δεύτερης και τελικής δόσης 30 
εκατομμυρίων EUR από το πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής 
(ΜΧΣ)· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας δεν θα έχει πρόσβαση 
στα υπόλοιπα διαθέσιμα κονδύλια στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το οποίο 
έληξε τον Ιούλιο 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια αυτή εξακολουθεί να 
εξαρτάται από την υλοποίηση προσυμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, ιδίως εκείνων που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών προτύπων και στη 
δημιουργία απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2019, το μολδαβικό κοινοβούλιο ενέκρινε 
πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που είχε σχηματιστεί τον Ιούνιο 2019, εν 
συνεχεία σχηματίστηκε μια μειονοτική κυβέρνηση και ακολούθησε μία νέα κυβέρνηση 
συνασπισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 
έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τον τρόπο αντικατάστασης της παλαιάς 
κυβέρνησης και για τη διαδικασία μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει η Δημοκρατία της 
Μολδαβίας μέσω της ΣΣ/DCFTA·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία της νέας κυβέρνησης συνασπισμού στο 
κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας συρρικνώνεται συνεχώς, καθώς 
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αποστάτησαν βουλευτές από την κυβερνητική συμμαχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Δημοκρατία της Μολδαβίας θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές το φθινόπωρο και επί 
του παρόντος αντιμετωπίζει μια περίοδο οξείας πολιτικής αστάθειας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο Πρόεδρος Igor Dodon τόνισε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαλυθεί και 
ότι πρέπει να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές το συντομότερο δυνατόν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, στις 7 Ιουλίου 2020, το συνταγματικό δικαστήριο της Μολδαβίας 
αποφάσισε ότι πρόωρες εκλογές μπορούν να διεξαχθούν μόνο μετά τις προεδρικές 
εκλογές·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Απριλίου 2020, οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της 
Μολδαβίας υπέγραψαν συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους 200 εκατομμυρίων 
EUR από τη Ρωσική Ομοσπονδία στη Δημοκρατία της Μολδαβίας με προνομιακό 
επιτόκιο 2 %, το οποίο διαπραγματεύτηκαν οι πρόεδροι και των δύο χωρών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή επικυρώθηκε στις 23 Απριλίου και, την ίδια 
ημέρα, έπειτα από αίτηση αναίρεσης που υπέβαλαν μέλη της κοινοβουλευτικής 
αντιπολίτευσης, το συνταγματικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας 
ανέστειλε τον νόμο περί της εφαρμογής της δανειακής συμφωνίας έως ότου 
ολοκληρωθεί η εξέταση της συμβατότητάς του με το Σύνταγμα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, στις 6 Μαΐου, ο πρόεδρος του συνταγματικού δικαστηρίου έκανε αναφορά σε 
άσκηση πιέσεων από τις μολδαβικές αρχές στο συνταγματικό δικαστήριο, καθώς και σε 
προσπάθειες δυσφήμισης των δικαστών του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαΐου 
2020, το συνταγματικό δικαστήριο κήρυξε τη δανειακή συμφωνία αντισυνταγματική· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μια νέα 
δανειακή συμφωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 απέδειξε την αυξανόμενη ανάγκη 
συντονισμού μεταξύ της Ένωσης και των γειτονικών χωρών για την αντιμετώπιση 
κοινών απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση ανταποκρίθηκε στην ανάγκη αυτή, 
μεταξύ άλλων εργαλείων, με την παροχή δέσμης χρηματοδοτικής βοήθειας στους 
γείτονές της·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19, η 
αλληλεγγύη με τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης είναι ύψιστης σημασίας και 
ότι η ΕΕ παρείχε ουσιαστική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
έξαρσης της νόσου στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η 
Δημοκρατία της Μολδαβίας θα επωφεληθεί από ανακατανεμηθείσα διμερή 
χρηματοδότηση ύψους 87 εκατομμυρίων EUR· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θέτει επίσης στη διάθεση της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας επιπλέον δάνεια ΜΧΣ ύψους 100 εκατομμυρίων EUR, στο πλαίσιο της 
απόφασης για την παροχή ΜΧΣ σε δέκα χώρες εταίρους της γειτονίας, προκειμένου να 
τις βοηθήσει να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη δόση του έκτακτου πακέτου ΜΧΣ θα εκταμιευθεί όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα μετά την επικύρωση του μνημονίου συμφωνίας με τη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να λάβει τη δεύτερη δόση, η 
οποία θα εκταμιευθεί εντός ενός έτους από την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης, 
η χώρα θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σημαντική προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτής της ΜΧΣ είναι η χώρα να διατηρεί 
αποτελεσματικούς δημοκρατικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος, να σέβεται το κράτος δικαίου και να 
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εγγυάται την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύναψη 
του μνημονίου συνεννόησης επιδοκιμάζεται, η υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν 
αναληφθεί θα πρέπει να διασφαλίζεται·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει αναλάβει διεθνείς και 
εθνικές δεσμεύσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης 
των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα έχει υιοθετήσει μέτρα για την 
προώθηση της πολιτικής εκπροσώπησης των γυναικών, μεταξύ άλλων μέσω της 
έγκρισης υποχρεωτικής ποσόστωσης φύλου 40 % για τους εκλογικούς καταλόγους των 
πολιτικών κομμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για 
την προώθηση των στόχων της εθνικής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων 2017-
2021, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης χρηματοδότησης και ισχυρότερων 
μηχανισμών εφαρμογής·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την οικονομική πρόοδο, ο κοινωνικός αντίκτυπος της 
χρηματοδοτικής συνδρομής και των προσπαθειών μεταρρύθμισης ήταν μάλλον 
οριακός· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας παραμένει μία από τις 
φτωχότερες χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζει μια καταστροφική κοινωνική 
κατάσταση με ερημωμένα χωριά και ακραία φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, 
το 38,5 % των εργαζομένων στη Δημοκρατία της Μολδαβίας απασχολούνταν 
ανεπίσημα χωρίς να έχουν πρόσβαση σε καμία μορφή κοινωνικής προστασίας·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1989, ο πληθυσμός της Δημοκρατίας της Μολδαβίας 
μειώθηκε σχεδόν κατά ένα τρίτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι από δημογραφική άποψη, 
πρόκειται για τα χειρότερα στοιχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι Μολδαβοί φεύγουν προς αναζήτηση υψηλότερων αποδοχών και καλύτερης 
εκπαίδευσης και υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη αυτή έχει βαθιές και 
μακροχρόνιες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας αντιμετωπίζει ελλείψεις εργατικού δυναμικού και 
έλλειψη επαγγελματιών, όπως νοσηλευτών και γιατρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ηλικιωμένοι, μεγάλο μέρος των οποίων βασίζονται στα εμβάσματα, είναι οι πιο 
ευάλωτοι και επιρρεπείς στη φτώχεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λύση στα προβλήματα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας δεν 
μπορεί να προέλθει εκτός της χώρας και ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ανάληψης 
ευθύνης από τον λαό της Μολδαβίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι κύριες 
προκλήσεις, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς και των ολιγαρχικών δομών, η 
τήρηση των δημοκρατικών προτύπων, η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για τα πολύπλευρα 
κοινωνικά προβλήματα, η εξασφάλιση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και η 
αντιμετώπιση της φτώχειας και της μετανάστευσης·

Κοινές αξίες και γενικές αρχές

1. υπενθυμίζει ότι οι κοινές αξίες στις οποίες στηρίζεται η Ένωση, δηλαδή η δημοκρατία, 
ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και το 
κράτος δικαίου, είναι επίσης ουσιώδη στοιχεία της πολιτικής σύνδεσης και της 
οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· 
επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Ένωσης να στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της 
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Δημοκρατίας της Μολδαβίας μέσω της πολιτικής σύνδεσης, της οικονομικής 
ολοκλήρωσης και των αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων· σημειώνει ότι η ΣΣ/DCFTA 
παραμένει πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, 
ιδίως στις τρέχουσες εξαιρετικές περιστάσεις, και εξαίρει τη συνεχή συμμετοχή της 
μολδαβικής κοινωνίας και των μολδαβικών αρχών σε αυτήν τη διαδικασία· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος, εστιάζοντας στην 
ανεξαρτησία των κρατικών θεσμών, στην ανθεκτικότητά τους ενάντια στην επιρροή 
των ολιγαρχών, στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στη δικαιοσύνη, στην ενίσχυση 
του κράτους δικαίου και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών· 
υπογραμμίζει ότι η ΣΣ/DCFTA ήταν ο κύριος παράγοντας ενθάρρυνσης και 
υποστήριξης της διαδικασίας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της δημοκρατίας και 
του κράτους δικαίου·

2. χαιρετίζει όλες τις προθέσεις να επιτευχθεί στενότερη πολιτική, ανθρώπινη και 
οικονομική ολοκλήρωση με την Ένωση σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης και 
με βάση τις επιδόσεις, τα αποτελέσματα και τις φιλοδοξίες των αρχών και της 
κοινωνίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

3. σημειώνει τα συμπεράσματα της διαβούλευσης του ΔΝΤ για το άρθρο IV, του Μαρτίου 
2020, και για την έκτη και τελική επιθεώρηση των οικονομικών επιδόσεων της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας στο πλαίσιο της διευρυμένης χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης και των συμφωνιών διευρυμένης πιστοδοτικής διευκόλυνσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση του τραπεζικού συστήματος της Μολδαβίας και 
στην ενίσχυση της διακυβέρνησης του χρηματοπιστωτικού τομέα·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης της ΜΧΣ της 
Ένωσης· αναγνωρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Μολδαβίας σε τομείς 
όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ενίσχυση του πλαισίου κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η έγκριση νέας νομοθεσίας 
νόμου για τις δραστηριότητες των ΜΚΟ, και σημειώνει ότι η Δημοκρατία της 
Μολδαβίας έχει προσχωρήσει στο πρόγραμμα αξιολόγησης από ομοτίμους του ΟΟΣΑ 
κατά της διαφθοράς (σχέδιο δράσης της Κωνσταντινούπολης)·

5. είναι της άποψης ότι η εκταμίευση της δεύτερης δόσης του προγράμματος 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ για την περίοδο 2017-2020 θα 
πρέπει να ακολουθηθεί από τις προσπάθειες των αρχών της Μολδαβίας να 
εκπληρώσουν τις σχετικές προϋποθέσεις στους τομείς που σχετίζονται με την ενίσχυση 
του πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, τομέας στον οποίον θα πρέπει να επιτύχουν απτά και διαρκή 
αποτελέσματα, καθώς και να ενισχύσουν την ανεξαρτησία της εθνικής τράπεζας·

6. καλεί την κυβέρνηση της Μολδαβίας και την ΕΕ να συνεργαστούν για να ξεπεράσουν 
τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης της νόσου COVID-19 στην κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη·

7. χαιρετίζει τις διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με το νέο έκτακτο 
πρόγραμμα ΜΧΣ της ΕΕ που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών 
επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου COVID-19·

Η σημασία της εφαρμογής της ΣΣ στο πλαίσιο των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων και 
ενόψει των προεδρικών εκλογών της 1ης Νοεμβρίου
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8. σημειώνει ότι το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Δημοκρατίας της Μολδαβίας του 
Νοεμβρίου 2019 είναι λιγότερο φιλόδοξο από την παγκόσμια ατζέντα, με ορίζοντα το 
2030, της προηγούμενης κυβέρνησης και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι 
η πολιτική αστάθεια και οι συχνές κυβερνητικές αλλαγές επηρεάζουν την εφαρμογή 
των διατάξεων της ΣΣ/DCFTA και περιορίζουν τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων· 
υποστηρίζει τη σύνδεση της επόμενης ατζέντας σύνδεσης με τη νέα NAPIAA, και 
τονίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης της νέας ατζέντας ως μέσου για την 
επιτάχυνση της εφαρμογής της συμφωνίας σύνδεσης και την επικαιροποίηση των 
προτεραιοτήτων της με την ενεργό κοινοβουλευτική συμμετοχή και τη συμβολή της 
κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στην ΕΕ και τη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας· επιμένει ότι η συνέχιση της πολιτικής και οικονομικής 
στήριξης από την ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται από την υλοποίηση απτών 
μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη δικαστική εξουσία· εν 
προκειμένω, επαναλαμβάνει τη σημασία της εφαρμογής όλων των μεταρρυθμίσεων 
προτεραιότητας που συμφωνήθηκαν στο θεματολόγιο σύνδεσης και της τήρησης των 
όρων που συμφωνήθηκαν για την εκταμίευση της δεύτερης και τρίτης δόσης της ΜΧΣ·

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική συμβολή της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας στη συνεργασία στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και 
ενθαρρύνει τη σε μόνιμη βάση και εντατική πολιτική ανταλλαγή μεταξύ των χωρών 
που συμμετέχουν σε ΣΣ/DCFTA και της Επιτροπής, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που 
σχετίζονται με τη σύνδεση· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει κατάλληλα τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς και να συνεχίσει την παρακολούθηση της υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων στην πράξη, και να αναπτύξει έναν μηχανισμό αιρεσιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων σαφών σημείων αναφοράς, με την ουσιαστική συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, ιδίως σε τοπικό επίπεδο· θεωρεί απαραίτητο, σε αυτό το 
πλαίσιο, να ενισχυθεί η οικονομική υποστήριξη των ΟΚΠ, οι οποίες διαδραματίζουν 
κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της συμμετοχής σε δημόσιες συζητήσεις και στην 
παρακολούθηση τόσο της δράσης των αρχών της Μολδαβίας όσο και της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών της Ένωσης έναντι της χώρας· επιπλέον, προτείνει 
να αξιοποιηθεί η εμπειρία της ομάδας στήριξης της Ουκρανίας για τη δημιουργία 
παρόμοιας δομής για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η προβολή της στήριξης της Ένωσης·

10. υπογραμμίζει ότι η κατάσταση στη Δημοκρατία της Μολδαβίας θα πρέπει να 
παρακολουθείται στενά μακροπρόθεσμα, ακόμη και κατά την προεκλογική περίοδο, 
σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές και τα πρότυπα OSCE/ODIHR, ιδίως στην 
τρέχουσα περίοδο κρίσης, καθώς οι προσεχείς προεδρικές εκλογές θα είναι μια 
δοκιμασία για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα· 

11. στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις μολδαβικές αρχές να διασφαλίσουν ελεύθερες και δίκαιες 
προεδρικές εκλογές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου 2020, και 
παροτρύνει τις μολδαβικές αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω την εκλογική νομοθεσία 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του δικαιώματος ψήφου, η 
δικαιοσύνη των προεκλογικών εκστρατειών, η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας 
και η δημοκρατική εποπτεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο κατάλληλος δημόσιος 
έλεγχος των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου· ζητεί από τις 
μολδαβικές αρχές να απέχουν από την τροποποίηση των κανόνων και των κανονισμών 
για πολιτικό όφελος, κάτι που καταλήγει πάντα σε πολιτικές αναταραχές και αστάθεια 
οι οποίες επηρεάζουν τη δέσμευση για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει, 
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ενόψει των μελλοντικών εκλογών, τη σημασία της δημοκρατικής νομιμότητας της 
κυβέρνησης, της διαφάνειας στην ανάπτυξη συμμαχιών, του σεβασμού της βούλησης 
των ψηφοφόρων και τη σημασία που προσδίδει η κυβερνητική πλειοψηφία στην ψήφο 
του λαού·

12. καλεί τις μολδαβικές αρχές να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένου ενός πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος, και να 
διασφαλίσουν ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και 
δίκαιη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μέσα ενημέρωσης· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί 
από τις μολδαβικές αρχές να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα απέναντι στην 
παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση των πληροφοριών από εγχώριους και ξένους 
παράγοντες, εντός και εκτός διαδικτύου, και να εφαρμόσουν μέτρα για την ακόμη πιο 
επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της εξαγοράς ψήφων, του εκφοβισμού των εκλογικών 
παρατηρητών, της εκλογικής δωροδοκίας και άλλων πρακτικών διαφθοράς, καθώς και 
της κατάχρησης κρατικών πόρων, δεδομένου ότι οι πρακτικές αυτές υπονομεύουν και 
καταστρέφουν όλες τις δημοκρατικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι πολιτικοί 
παράγοντες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

13. τονίζει την ανάγκη να υπάρχει ισχυρός και δίκαιος πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των 
υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές, ο οποίος δεν θα ήταν εφικτός χωρίς ένα υγιές και 
διαφανές σύστημα χρηματοδότησης των κομμάτων και χρηματοδότησης των 
προεδρικών εκστρατειών·

14. παροτρύνει τη μολδαβική κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που διαμένουν στην 
περιοχή της Υπερδνειστερίας, καθώς και όσοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας, μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές κατά τρόπο διαφανή, δίκαιο και 
χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ξένες παρεμβάσεις· 

Μεταρρυθμίσεις και θεσμικό πλαίσιο

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στην καθιέρωση 
ενός καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης με την Ένωση· το 
πρόγραμμα έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς από τους πολίτες της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας και αντιπροσωπεύει ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς η εφαρμογή της 
ΣΣ/DCFTA επηρεάζει τη ζωή των πολιτών μέσω της προώθησης διαπροσωπικών 
επαφών με άλλους Ευρωπαίους· καλεί την Ένωση και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
να βελτιώσουν περαιτέρω τις μεταξύ τους διαπροσωπικές επαφές και ανταλλαγές, 
προκειμένου να δημιουργήσουν αμοιβαία θετικές εικόνες στους πληθυσμούς·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, από το 2014 και μετά, περισσότεροι 
από 2,3 εκατομμύρια Μολδαβοί πολίτες έχουν επωφεληθεί από το καθεστώς 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
τελευταία έκθεση της Επιτροπής, η Δημοκρατία της Μολδαβίας εξακολουθεί να πληροί 
τις προδιαγραφές για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και ότι η απαλλαγμένη από 
την υποχρέωση θεώρησης μετακίνηση εξακολουθεί να φέρει θετικά οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη τόσο στην Ένωση όσο και στη Μολδαβία· 
ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να υποστηρίξουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων και κατά τη διάρκεια κρίσεων·

17. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές της Μολδαβίας για την 
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εφαρμογή των συστάσεων που περιγράφονται στις ετήσιες εκθέσεις του μηχανισμού 
αναστολής των θεωρήσεων· συνιστά τη συνέχιση της εφαρμογής των σημείων 
αναφοράς όσον αφορά την πολιτική της απελευθέρωσης των θεωρήσεων και καλεί τις 
αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να ικανοποιούν τα σημεία αναφοράς για την 
απελευθέρωση των θεωρήσεων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
την ενίσχυση της δικαστικής εξουσίας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης στις αβάσιμες αιτήσεις 
ασύλου· εν προκειμένω, ανησυχεί για την αύξηση του αριθμού των Μολδαβών 
υπηκόων που διαπιστώθηκε ότι διαμένουν παράνομα στον χώρο Σένγκεν+ (αύξηση 
47 %) και για την αύξηση των αιτήσεων ασύλου (αύξηση 48 %)· παροτρύνει τις αρχές 
της Μολδαβίας να συνεχίσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο 
πλαίσιο της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων για τον χώρο Σένγκεν, στον 
τομέα της αποτελεσματικής διαχείρισης της μετανάστευσης, και να διασφαλίσουν τα 
δικαιώματα ασύλου για τους αιτούντες τρίτων χωρών στη Δημοκρατία της Μολδαβίας·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το κοινοβούλιο της Μολδαβίας 
πολυάριθμων νομοθετικών πράξεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας που 
κατοχυρώνονται στην ΣΣ, ιδίως σε σχέση με τη δημόσια διοίκηση, τη διαχείριση των 
δημόσιων οικονομικών και τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος δικαιοσύνης· 
υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των εν λόγω πράξεων, μεταξύ άλλων 
με τη θέσπιση παράγωγου δικαίου·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαχείριση των 
δημόσιων οικονομικών και καλεί τις μολδαβικές αρχές να επιταχύνουν την εφαρμογή 
άλλων μεταρρυθμίσεων ΣΣ/DCFTA με βάση τη βελτίωση του κράτους δικαίου· 

20. αναγνωρίζει τα ουσιώδη βήματα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για τη βελτίωση των 
επιδόσεων της δημόσιας διοίκησης· για το σκοπό αυτό, καλεί την μολδαβική 
κυβέρνηση να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δημόσιας 
διοίκησης για την περίοδο 2016-2020, σύμφωνα με τις αρχές OECD/SIGMA για τη 
δημόσια διοίκηση· επιπλέον, ενθαρρύνει τις μολδαβικές αρχές να αυξήσουν τη 
διαφάνεια και να καταπολεμήσουν την εκτεταμένη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση, 
καθώς και να δημιουργήσουν εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης·

21. υπογραμμίζει ότι μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη εφαρμογή της ΣΣ απορρέει από 
την αμερόληπτη και επαγγελματική διοίκηση των κρατικών θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών· εν προκειμένω, επαναλαμβάνει την ανησυχία του όσον αφορά την 
έλλειψη μιας διαρκούς δέσμευσης για βελτιώσεις στον δημόσιο τομέα, η οποία 
αποθαρρύνει ικανά άτομα από την επιδίωξη σταδιοδρομίας στη δημόσια διοίκηση, και 
τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης μιας επαγγελματικής δημόσιας διοίκησης και της 
ενθάρρυνσης των νέων να επιλέξουν μια σταδιοδρομία στον δημόσιο τομέα, ώστε η 
διοίκηση να καταστεί περισσότερο διαφανής και ο νεποτισμός και η ευνοιοκρατία να 
μην οδηγούν σε χρόνια πολιτικοποίηση· 

22. παροτρύνει την έναρξη μιας περισσότερο ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης για την 
αποκέντρωση, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του διοικητικού και εδαφικού 
συστήματος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και της 
διοικητικής αποκέντρωσης, με δυνατότητα συγκέντρωσης τοπικών φόρων· εν 
προκειμένω, υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο σε βάθος και ευρεία συνεργασία 
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μεταξύ των τοπικών αρχών, για μειωμένο αριθμό τοπικών διοικήσεων και επιπλέον 
μέτρα για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης ανεξαρτησίας τους και τη μείωση του 
λειτουργικού τους κόστους· καλεί τις μολδαβικές αρχές να προασπίσουν τις αρχές της 
τοπικής δημοκρατίας και της τοπικής αυτονομίας, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό 
Χάρτη της τοπικής αυτονομίας, παρέχοντας τις κατάλληλες αρμοδιότητες και επαρκή 
χρηματοδότηση στις τοπικές κυβερνήσεις, και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική 
λειτουργία τους·

23. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και πολιτικοποίησης στους 
τομείς των μέσων ενημέρωσης και της διαφήμισης, που οδηγεί σε χαμηλό επίπεδο 
εμπιστοσύνης από τους πολίτες προς τα μέσα ενημέρωσης· καλεί τις μολδαβικές αρχές 
να συνεχίσουν τη μεταρρύθμιση του τομέα των μέσων ενημέρωσης με μεγαλύτερη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία, ειδικότερα, καλεί τη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας να επανεξετάσει τον κώδικα για τα οπτικοακουστικά μέσα 
και να απελευθερώσει την διαφημιστική αγορά, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για 
την ελευθερία και τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης, όπως συνιστάται από την 
Επιτροπή και την Επιτροπή της Βενετίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης 
διαφάνεια της ιδιοκτησίας στα μέσα ενημέρωσης και στη διαφημιστική αγορά·

24. θεωρεί ότι η ενίσχυση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης και της ανεξαρτησίας 
τους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση και τη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας στις εταιρικές τους σχέσεις, και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται δεόντως και στα χρηματοδοτικά κονδύλια· καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει την υποστήριξη στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και στις 
περιφέρειες· παροτρύνει τις αρχές της Μολδαβίας να μην εκμεταλλευτούν την 
πανδημία της νόσου COVID-19 για να εγκρίνουν μέτρα που μειώνουν τη δημοκρατική 
ελευθερία του λόγου και περιορίζουν την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης να 
αναφέρονται σε όλες τις διαστάσεις των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στην 
κοινωνία, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο· εκφράζει την ανησυχία του για τη 
διάδοση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού και επισημαίνει την ανάγκη τόσο οι τοπικές 
αρχές όσο και η Ένωση να αναπτύξουν ειδικά προγράμματα που προωθούν τον 
γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, καταπολεμούν την παραπληροφόρηση και 
υποστηρίζουν το ποιοτικό, τεκμηριωμένο περιεχόμενο μέσων επικοινωνίας· 

25. παροτρύνει τις μολδαβικές αρχές να προωθήσουν τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης και, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ανεξάρτητου ελέγχου, να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του οπτικοακουστικού συμβουλίου ως 
ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα, για την καταπολέμηση του συνεχιζόμενου 
εκφοβισμού των δημοσιογράφων, της πολιτικοποίησης και της έλλειψης διαφάνειας 
των δημόσιων και ρυθμιστικών οργάνων, της έλλειψης πρόσβασης του κοινού στην 
πληροφόρηση και σε ποιοτικό περιεχόμενο στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και 
διασφαλίζοντας διαφάνεια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων 
ενημέρωσης·

26. υπογραμμίζει ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας· παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία τη συνεχή προπαγάνδα, τις εκστρατείες 
παραπληροφόρησης και τα μηνύματα δυσφήμισης από κυβερνώντες πολιτικούς κατά 
της Ένωσης, που παρουσιάζουν μια παραμορφωμένη και μη ρεαλιστική εικόνα στη 
δημόσια τηλεόραση και στα μέσα ενημέρωσης· εκφράζει τη λύπη του για τις δημόσιες 
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επιθέσεις κατά της βοήθειας και της εικόνας της Ένωσης, καθώς υπονομεύουν την 
υλοποίηση της ΣΣ και τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· 
καλεί τις μολδαβικές αρχές να θέσουν τέλος στις εκστρατείες παραπληροφόρησης και 
προπαγάνδας κατά της ΕΕ στις οποίες εν γένει εκτίθενται οι πολίτες της Δημοκρατίας 
της Μολδαβίας και να εντείνουν τη στήριξη για την καταπολέμηση των ψευδών 
ειδήσεων, του υβριδικού πολέμου στην επικοινωνία, των στοχευμένων εκστρατειών 
παραπληροφόρησης και της υποβάθμισης των προγραμμάτων των μέσων ενημέρωσης· 
υπογραμμίζει ότι η πολιτική συμμετοχή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας υπονομεύει 
δομικά τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την πρόσβαση στην πληροφόρηση· 

27. εκφράζει τη λύπη του για τη σταδιακή απομάκρυνση από την ευρωπαϊκή πορεία της 
σημερινής κυβέρνησης στο Κισινάου, εις βάρος των δημοκρατικών φιλοδοξιών της 
χώρας και παροτρύνει όλα τα φιλοευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να βρουν λύσεις μέσω 
του διαλόγου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και να επωφεληθεί πλήρως από όλα τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει η ΣΣ/DCFTA·

28. καλεί τις μολδαβικές αρχές να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι ευκαιρίες από την ΣΣ/DCFTA και η βοήθεια και τα προγράμματα 
της ΕΕ φθάνουν στο τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων 
περιοχών της χώρας, ιδίως των αγροτικών περιοχών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους 
κατοίκους να προωθήσουν θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους, ιδίως εκείνες που 
είναι πιο ευάλωτες στα μετασοβιετικά αισθήματα και τη ρωσική χειραγώγηση·

29. είναι της άποψης ότι οι αρχές θα πρέπει να παρέχουν διαφανή πληροφόρηση σχετικά με 
την πρόθεση αναζήτησης εξωτερικής βοήθειας και ότι η χρηματοδότηση από τη 
Ρωσική Ομοσπονδία θα πρέπει να εξετάζεται ανοιχτά τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και με 
εμπειρογνώμονες και με την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
γεωστρατηγικές αιρεσιμότητες και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην οικονομία όπως 
αυτά προκύπτουν από αυτό το είδος χρηματοδότησης· θεωρεί ότι, όσον αφορά τις 
αιρεσιμότητες που συνοδεύουν τη χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ, οι αρχές θα πρέπει 
επίσης να δημοσιοποιούν όλες τις αναγκαίες επεξηγήσεις· επισημαίνει ότι οι 
αιρεσιμότητες της ΕΕ πρέπει να εκλαμβάνονται ως ευκαιρίες για την υλοποίηση των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

30. τονίζει την ανάγκη για καταπολέμηση της ρωσικής παραπληροφόρησης μέσω 
τεκμηριωμένων και προσβάσιμων πληροφοριών υψηλής ποιότητας, καθώς και μέσω 
δημόσιων εκστρατειών με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού· 
ενθαρρύνει τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να αναζητήσουν μια 
περισσότερο σε βάθος συνεργασία με την Ένωση και τα κράτη μέλη της, προκειμένου 
να ενισχυθεί η εφαρμογή ορθών πρακτικών και λύσεων για την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης, της προπαγάνδας, της χειραγώγησης και της εχθρικής επιρροής 
που πραγματοποιούνται από εξωτερικές δυνάμεις με στόχο τη διαίρεση, την 
αποσταθεροποίηση και την υπονόμευση της ακεραιότητας των εσωτερικών πολιτικών 
διαδικασιών και των σχέσεων με την Ένωση·

31. αναγνωρίζει την πρόοδο όσον αφορά την έγκριση του νέου νόμου για τις μη εμπορικές 
οργανώσεις από το κοινοβούλιο της Μολδαβίας, ως μέρος των προϋποθέσεων για την 
απόκτηση της ΜΧΣ της ΕΕ· αναμένει ότι η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του 
θα προωθήσει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών της κοινωνίας 
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των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι, και ζητεί μεγαλύτερη στήριξη από την μολδαβική κυβέρνηση για την 
ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ΜΚΟ σε κάθε δημοκρατική κοινωνία και εκφράζει την ελπίδα ότι η 
νέα νομοθεσία θα βελτιώσει τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης δημόσιων αποφάσεων 
και θα παρέχει ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο για τη λειτουργία της κοινωνίας των 
πολιτών στη χώρα· παροτρύνει τις μολδαβικές αρχές να απόσχουν από κάθε πίεση προς 
τις ΜΚΟ και άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει την απογοήτευσή του 
για τη δυσπιστία και την εχθρότητα με την οποία οι πολιτικοί αξιωματούχοι 
προσεγγίζουν γενικά την κοινωνία των πολιτών· ζητεί την ουσιαστικότερη και πιο 
ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και 
στις διαδικασίες υλοποίησης, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
θεμελιώδεις ελευθερίες, σε σχέση με τις οποίες οι ΜΚΟ θα μπορούσαν να ενεργούν ως 
φύλακες και να καθιστούν υπόλογους τους αντίστοιχους κρατικούς θεσμούς· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν πολιτική, τεχνική 
και οικονομική στήριξη στην κοινωνία των πολιτών και παροτρύνει τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ να θεσπίσουν σαφείς κανόνες που θα βοηθούν στην αποφυγή της παροχής 
επιχορηγήσεων σε «κυβερνητικές ΜΚΟ» (ΜΚΟ που δημιουργούνται και 
χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις μέσω άτυπων διαύλων)·

32. καλεί τις μολδαβικές αρχές να προωθήσουν τη διαφάνεια στη λήψη δημόσιων 
αποφάσεων και να διασφαλίσουν την ορθή συμμετοχή και διαβούλευση με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών σε όλα τα στάδια, γεγονός που 
θα αυξήσει επίσης τον δημόσιο έλεγχο και την κοινωνική αποδοχή των 
μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται·

33. χαιρετίζει τις τροποποιήσεις της εκλογικής νομοθεσίας που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο 
του 2019, καθώς και την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Μολδαβίας του 
Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις εδαφικές απαιτήσεις για τη δημιουργία πολιτικών 
κομμάτων· 

34. επισημαίνει ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έφερε στο φως το γεγονός ότι το 
σύστημα υγείας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας είναι υποανάπτυκτο και πασχίζει να 
αντιμετωπίσει την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων· προτρέπει την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας να αυξήσουν τη 
συνεργασία τους όσον αφορά την ανθεκτικότητα της δημόσιας υγείας, να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών 
για τη χάραξη στρατηγικών αντιμετώπισης της επιδημίας, δίνοντας έμφαση στις πλέον 
ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας· καλεί τη μολδαβική κυβέρνηση να ενισχύσει το 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, να βελτιώσει τα πρότυπα υγιεινής, ιδίως στα 
νοσοκομεία, καθώς και να παράσχει στον πληθυσμό της όλες τις σχετικές πληροφορίες 
σχετικά με την πανδημία με διαφάνεια και πολυσυλλεκτικότητα·

Συνεργασία στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 
και πρόοδος στην επίλυση της διένεξης στην Υπερδνειστερία

35. χαιρετίζει τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις αποστολές και 
επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) για τις έρευνες για 
την ασφάλεια και για εγκληματικές ενέργειες στον κυβερνοχώρο, καθώς και τη 
συνεργασία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με το ΝΑΤΟ και την ευθυγράμμισή της 
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με τις δηλώσεις ΚΕΠΠΑ της ΕΕ· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
συμπεριλάβουν τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε νέες μορφές συνεργασίας σχετικά με 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις υβριδικές απειλές και τις έρευνες για 
εγκληματικές ενέργειες στον κυβερνοχώρο·

36. αναγνωρίζει τη σημασία της αποστολής συνοριακής συνδρομής της ΕΕ προς τη 
Μολδαβία και την Ουκρανία (EUBAM) για την εναρμόνιση του καθεστώτος 
διαχείρισης των συνόρων και του τελωνειακού καθεστώτος με αυτό της Ένωσης, αλλά 
και όσον αφορά την επίλυση του ζητήματος της Υπερδνειστερίας· 

37. αναγνωρίζει τη μοναδική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας και τη συμβολή την οποία είναι ικανή να παρέχει στη συλλογική πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης, και ενθαρρύνει την εμβάθυνση της συνεργασίας 
στις αμυντικές πολιτικές που σχετίζονται με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής στην PESCO, μόλις αποσαφηνιστεί το ζήτημα της συμμετοχής τρίτων 
χωρών·

38. επαναλαμβάνει την υποστήριξη της ΕΕ όσον αφορά την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και για τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγματεύσεων 5+2 για την επίτευξη 
ειρηνικής, διαρκούς, συνολικής πολιτικής διευθέτησης της διένεξης στην 
Υπερδνειστερία, με βάση το σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας 
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, με 
ειδικό καθεστώς για την Υπερδνειστερία, που θα διασφαλίζει την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα εδάφη που αυτή τη στιγμή δεν ελέγχονται από 
συνταγματικές αρχές· επαναλαμβάνει ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
ενέκρινε, στις 22 Ιουνίου 2018, ψήφισμα με το οποίο καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να 
αποσύρει άνευ όρων στρατεύματα και οπλισμό από το έδαφος της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας, και να επιβεβαιώσει την υποστήριξη για την άμεση υλοποίηση του εν λόγω 
ψηφίσματος·

39. ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Μολδαβίας να συνεχίσει να προωθεί ένα περιβάλλον 
που να ευνοεί τη διευθέτηση των συγκρούσεων και να στηρίζει δραστηριότητες που 
προάγουν την εμπιστοσύνη και τις διαπροσωπικές επαφές εντός των διχασμένων από 
τις συγκρούσεις κοινοτήτων· 

40. αναγνωρίζει την αυξημένη αλληλεξάρτηση στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της περιοχής της Υπερδνειστερίας και τη 
σταθερότητα και των δύο ως κύριο παράγοντα για την αποτροπή και την επίλυση 
προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας, όπως οι υβριδικές απειλές, οι 
κυβερνοεπιθέσεις, οι κυβερνοπαρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία, οι εκστρατείες 
παραπληροφόρησης και προπαγάνδας και η παρέμβαση τρίτων τις πολιτικές, εκλογικές 
και άλλες δημοκρατικές διαδικασίες·

41. χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Μολδαβίας να επεκτείνει τα οφέλη της 
DCFTA και του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στην περιοχή 
της Υπερδνειστερίας, γεγονός που επέτρεψε τη σημαντική αύξηση της κινητικότητας 
και του εμπορίου με την περιοχή, καθώς και όλες τις δραστηριότητες που ενισχύουν 
την οικονομική συνεργασία και αυξάνουν το επίπεδο των ανταλλαγών αγαθών και 
υπηρεσιών μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Υπερδνειστερίας·
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42. είναι της άποψης, ότι, χάρη στη διασφάλιση της αδασμολόγητης πρόσβασης στις 
αγορές της ΕΕ για τις επιχειρήσεις της Υπερδνειστερίας που είναι καταχωρισμένες στην 
περιοχή της δυτικής όχθης του Δνείστερου και υποβάλλονται σε τελωνειακούς 
ελέγχους από Μολδαβούς αξιωματούχους, η DCFTA επέφερε τεράστια αλλαγή στην 
κατεύθυνση του εμπορίου από Ευρασιατική Οικονομική Ένωση στην ΕΕ· ενθαρρύνει 
τις μολδαβικές αρχές να προχωρήσουν περαιτέρω τις εμπορικές συναλλαγές και 
συνεργασίες με τις αγορές της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση στην αγορά, 
η διαφάνεια, οι ορθές επιχειρηματικές πρακτικές και να μειωθεί η ικανότητα 
χειραγώγησης της αγοράς και μονοπώλησής της από ολιγάρχες·

43. υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε επίλυση του ζητήματος της Υπερδνειστερίας πρέπει να 
σέβεται το κυριαρχικό δικαίωμα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην επιλογή του 
προσανατολισμού που επιθυμεί στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής·

44. παροτρύνει τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
ανάπτυξης και εφαρμογής της δέσμης νόμων σχετικά με την πρόληψη των 
συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης της 
Μολδαβίας σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης Μολδαβίας ΕΕ 
(NAPIAA) για το 2017-2019·

Κράτος δικαίου και χρηστή διακυβέρνηση

45. εκφράζει την ανησυχία του για την αργή πρόοδο των μεταρρυθμίσεων όσον αφορά το 
κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς· προτρέπει την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση τις μεταρρυθμίσεις 
του δικαστικού συστήματος για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και 
την αποτελεσματικότητα της δικαστικής εξουσίας και των εξειδικευμένων φορέων για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας να διασφαλίσει διαφανή διαδικασία σύνταξης των 
τροποποιήσεων του Συντάγματος της Μολδαβίας σχετικά με το Ανώτατο Συμβούλιο 
των Δικαστών (SCM) και της συνεπακόλουθης έγκρισής τους, ακολουθώντας τις 
διεθνείς και ορθές πρακτικές, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας 
και σε διαβούλευση με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με εμπειρογνώμονες της ΕΕ, την 
κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις σχετικά με τον διορισμό των μελών του Ανώτατου 
Συμβουλίου των Δικαστών (SCM) εγκρίθηκαν εσπευσμένα από το Κοινοβούλιο· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Ανώτατου Συμβουλίου 
των Δικαστών (SCM) και καλεί τις μολδαβικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η επιλογή 
και προαγωγή των δικαστών γίνεται βάσει προσόντων·

46. καλεί τις αρχές να συνεχίσουν να διεξάγουν αποτελεσματικές διαβουλεύσεις, 
προκειμένου να εγκρίνουν τη βασική αντίληψη και το σχέδιο δράσης για τη 
μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης βάσει ολοκληρωμένου διαγνωστικού ελέγχου, 
διασφαλίζοντας ευρεία συναίνεση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε αυστηρή 
συμμόρφωση με το μολδαβικό Σύνταγμα και τα ευρωπαϊκά πρότυπα·

47. εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα και 
την αποτελεσματικότητα της δικαστικής εξουσίας και για την επιδεκτικότητα του 
δικαστικού κλάδου σε πολιτικές πιέσεις που παρεμποδίζουν την ανεξαρτησία του· 
καλεί τις αρχές στη Δημοκρατία της Μολδαβίας να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στις 
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διαδικασίες διορισμού των δικαστών και ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, το προσωπικό της 
υπηρεσίας του και οι εισαγγελείς γενικότερα, εργάζονται με τρόπο ανεξάρτητο και 
συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού και ακεραιότητας· 

48. στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι η έλλειψη πόρων και γνώσεων σχετικά με τη χρηστή 
διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα διαπερνά και 
επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία της μολδαβικής διοίκησης και 
καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση μέσω των διαθέσιμων μέσων 
δημοσιονομικής στήριξης και τεχνικής βοήθειας, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας 
και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του 
νόμου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων·

49. παροτρύνει τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να ισχυροποιήσουν την πλήρη 
ανεξαρτησία του Συνταγματικού Δικαστηρίου και να εξασφαλίσουν ότι δεν υπόκειται 
σε κανενός είδους πολιτική παρέμβαση· καταδικάζει σθεναρά οποιαδήποτε απόπειρα 
εκφοβισμού ή άσκησης πίεσης προς τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου και 
καταδικάζει την τεράστια πίεση, τον εκβιασμό και την παρενόχληση που υπέστησαν οι 
δικαστές πριν την έκδοση της απόφασης σχετικά με το ρωσικό δάνειο· εκφράζει τη 
βαθιά λύπη του για τις προσπάθειες πολιτικοποίησης του Συνταγματικού Δικαστηρίου 
και για την αδράνεια των εισαγγελέων και του κέντρου κατά της διαφθοράς όσον 
αφορά την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου·

50. εκφράζει την ανησυχία του για τη σταθερή μακροπρόθεσμη τάση έλλειψης προόδου 
στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και, ως εκ τούτου, 
παροτρύνει την κυβέρνηση να εντείνει τον αγώνα κατά της διαφθοράς και της άλωσης 
του κράτους, καθώς και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, του λαθρεμπορίου όπλων και του οργανωμένου εγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
της Μολδαβίας να εγκρίνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, 
της ακεραιότητας και της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Κέντρου κατά της 
Διαφθοράς και της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, καθώς και για τη διασφάλιση της 
αποπολιτικοποίησης των δημόσιων φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς· 
επισημαίνει την ανάγκη για συνεχείς και συνεπείς προσπάθειες για την πρόληψη και τη 
δίωξη της υψηλού επιπέδου διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος· θεωρεί ότι 
αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Μολδαβών 
πολιτών και να εξασφαλιστεί η θέσπιση διαρκών μεταρρυθμίσεων στη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πολύ πιο συνεπή υποστήριξη στις 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν τις δραστηριότητες απάτης 
και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

51. παροτρύνει τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων·

52. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του νόμου σχετικά με τις ποινές που 
συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στις 21 Μάϊου 
2020, και ζητεί την ταχεία κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την 
εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, όπως και την εξειδικευμένη κατάρτιση των 
εμπλεκόμενων αρχών· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατηρήσουν τις συνεπείς 
προσπάθειες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες, την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων και τη 
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μείωση της επιρροής των ολιγαρχών· ζητεί ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπόλ, 
την Ιντερπόλ και οργανισμούς τελωνείων, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων 
(ΠΟΤ) και τα δίκτυα κατά της διαφθοράς του ΟΟΣΑ·

53. σημειώνει με ανησυχία τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ 
του 2019, για την εφαρμογή θεματολογίου σύνδεσης με τη Μολδαβία, σύμφωνα με τα 
οποία η καθιέρωση μέσων και φορέων που αποσκοπούν στην πρόληψη της απάτης και 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήταν αργή· αναμένει από τη 
νέα κυβέρνηση να βασιστεί στα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση 
όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διάλυση εγκληματικών σχεδίων 
και σχεδίων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· 

54. σημειώνει τα μέτρα που ελήφθησαν για τη δίωξη της μαζικής τραπεζικής απάτης που 
αποκαλύφθηκε το 2014 και άλλων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· ωστόσο, επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη 
αδυναμία άσκησης διαφανούς δίωξης όλων των υπευθύνων για την τραπεζική απάτη 
που αποκαλύφθηκε το 2014, καθώς και για την καθυστέρηση στην ανάκτηση των 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν κλαπεί· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστική ανάκτηση 
περιουσιακών στοιχείων και τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προς αυτή 
την κατεύθυνση· καλεί τις μολδαβικές αρχές να επιταχύνουν τη διαδικασία δίωξης, να 
παραπέμψουν όλους τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση 
και να ανακτήσουν τα υπεξαιρεθέντα κεφάλαια· καλεί τα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που υποβληθεί σχετικό αίτημα, να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη στις αρχές 
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας όσον αφορά τη διερεύνηση της υπόθεσης·

55. εκφράζει ικανοποίηση για την έγκριση, της 18ης Ιουνίου 2020, του νέου νόμου σχετικά 
με την κατάργηση της ιθαγένειας από επενδυτικό πρόγραμμα από 
την 1η Σεπτεμβρίου 2020, στο τέλος του υφιστάμενου μορατόριουμ· εκτιμά ότι η εν 
λόγω κίνηση είναι σημαντικό βήμα προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι διαφθοράς, 
φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας· σημειώνει ότι, έως την ακύρωση του προγράμματος, μόνο 
αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται και καλεί την 
Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά τον τρόπο διεκπεραίωσης·

56. παροτρύνει τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να αυξήσουν τη διαφάνεια 
σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και να διερευνήσουν όλες τις 
παρατυπίες κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο· τονίζει την ανάγκη για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς εντός της πολιτικής τάξης της Μολδαβίας· εκφράζει τη 
βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες μέλη του 
Κοινοβουλίου εξαγοράστηκαν για να αλλάξουν πολιτικές πεποιθήσεις, καθώς και 
καταγγελίες για απαγωγή, εκφοβισμό και άσκηση πίεσης σε εκλεγμένους 
αντιπροσώπους· επισημαίνει ότι αυτές οι καταγγελίες πρέπει να διερευνηθούν και ότι η 
εν λόγω συμπεριφορά δεν συμβαδίζει με τις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της ΣΣ 
με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας· εφιστά, επίσης, την προσοχή στην ευθύνη που 
φέρουν τα πολιτικά κόμματα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς στο 
εσωτερικό τους· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν πόροι 
από φιλανθρωπικά ιδρύματα στην εκλογική εκστρατεία· παροτρύνει τις αρχές να 
απαγορεύσουν τη χρήση διοικητικών κεφαλαίων προς όφελος της κυβερνώσας 
πολιτικής τάξης κατά τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας·
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Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

57. αναγνωρίζει τη βελτίωση της νομοθεσίας για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ιδίως ως αποτέλεσμα του νέου σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την περίοδο 2018-2022· καλεί τις μολδαβικές αρχές να εντείνουν 
σημαντικά τις προσπάθειές τους και να εγκρίνουν μέτρα εφαρμογής και παράγωγο 
δίκαιο για την προάσπιση των εν λόγω δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, ιδίως 
για τις μειονότητες και τις ευάλωτες ομάδες, όπως γυναίκες και παιδιά θύματα 
διακινητών, γλωσσικές μειονότητες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και άτομα ΛΟΑΔ+, 
αναγνωρίζοντας έτσι τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως κρίσιμο κριτήριο 
και ζωτική προϋπόθεση για μια δημοκρατική κοινωνία· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι σημαντικά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν 
ανεπίλυτα και ατιμώρητα, όπως οι πιέσεις και οι πολιτικά υποκινούμενες διώξεις και 
κρατήσεις, τα βασανιστήρια, οι αυθαίρετες κρατήσεις, οι σκληρές και απειλητικές για 
τη ζωή συνθήκες κράτησης στις φυλακές, οι αυθαίρετες ή παράνομες παρεμβάσεις στην 
ιδιωτικότητα, η χρήση καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής παιδικής εργασίας·

58. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται όσοι 
Μολδαβοί είναι αποκλεισμένοι σε κράτη μέλη της ΕΕ, εξαιτίας της κρίσης COVID-19, 
χωρίς κοινωνική προστασία· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν, στο πλαίσιο της COVID-19, την ίση μεταχείριση των εποχιακών 
εργαζομένων από τρίτες χώρες σε σχέση με τους πολίτες της ΕΕ, όπως αναφέρεται στην 
οδηγία 2014/36/ΕΕ, υπενθυμίζοντας ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν τα ίδια 
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα με τους πολίτες της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ποιοτική στέγαση για τους διασυνοριακούς και τους εποχιακούς 
εργαζόμενους, η οποία θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τις αποδοχές τους, και να 
διασφαλίσουν αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις, προστασία της ιδιωτικής ζωής των ενοίκων 
και σύναψη γραπτών μισθωτήριων συμβολαίων, των οποίων η εφαρμογή θα 
διασφαλίζεται από τις επιθεωρήσεις εργασίας, καθώς και να θεσπίσουν πρότυπα εν 
προκειμένω·

59. σημειώνει με ανησυχία ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη 
συμφωνία σύνδεσης στον κοινωνικό τομέα, ιδίως στους τομείς της επιθεώρησης 
εργασίας, των μέτρων κατά των διακρίσεων και του κοινωνικού διαλόγου, είναι 
περιορισμένη· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η πρόοδος στην 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών αδυναμιών παραμένει ανεπαρκής προκειμένου να 
ενισχυθεί σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από τις 
συνέπειες της κρίσης της COVID-19· επιμένει στην υποχρεωτική συμμετοχή των 
συνδικάτων, καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στην εφαρμογή 
των συμφωνιών σύνδεσης·

60. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να καταστήσει τη Μολδαβία υπόλογη για τις 
δεσμεύσεις της όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της ΣΣ· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει λεπτομερείς ετήσιες εκθέσεις προόδου σχετικά με την υλοποίηση των 
κοινωνικών και εργασιακών πτυχών της συμφωνίας σύνδεσης, οι οποίες δεν θα 
αναλύουν μόνο τη μεταφορά των σχετικών οδηγιών και κανόνων της Ένωσης, αλλά και 
την υλοποίησή τους στην πράξη· καλεί την Επιτροπή να αποδεχτεί τις προτάσεις 
εμπειρογνωμόνων στα εργασιακά ζητήματα για να καθιερώσει έναν μηχανισμό 
επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις των προτύπων που έχουν συμφωνηθεί· προτείνει 
να χρησιμοποιηθεί η εκταμίευση της ΜΧΣ ως μοχλός ή αιρεσιμότητα για να 
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αναγκαστεί η Μολδαβία να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του εργατικού της 
δυναμικού·

61. εκφράζει την ανησυχία του για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
περιοχή της Υπερδνειστερίας, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19·

62. καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τομείς των συμφωνιών σύνδεσης οι οποίοι δεν 
έχουν λάβει τη δέουσα προσοχή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σημαντικοί 
τομείς πολιτικής, όπως η πολιτική για ζητήματα φύλου, η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η πρόληψη των υγειονομικών κρίσεων·

63. υπογραμμίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· προτρέπει την κυβέρνηση και τις αρχές της 
Μολδαβίας να εφαρμόσουν μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της εκπροσώπησης και 
της ίσης μεταχείρισης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού και κοινωνικού 
βίου· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει την ισότητα των φύλων σε όλες της τις 
πολιτικές, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
και ενθαρρύνει τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να προωθήσουν 
προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν μια συνεκτική διάσταση ισότητας των φύλων, 
προσφέρουν περισσότερη υποστήριξη στις πιο μειονεκτούσες και ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και της 
σωματικής βίας που διαπράττονται σε βάρος των πιο ευάλωτων ομάδων·

64. καλεί τις μολδαβικές αρχές να επικυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η 
οποία υπογράφηκε από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στις 6 Φεβρουαρίου 2017, αλλά 
η επικύρωση της οποίας καθυστερεί, παρότι αναφέρεται ως σαφής στόχος τόσο του 
εθνικού σχεδίου δράσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα για την περίοδο 2018-
2022 όσο και της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας για την περίοδο 2018-2023· 
υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι διαδεδομένη στη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας και ότι δύο στις πέντε γυναίκες έχουν υποστεί σωματική 
και/ή σεξουαλική βία από σύντροφό τους ή μη, ήδη από την ηλικία των 15 ετών·

65. ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για ουσιαστική βελτίωση 
της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στα θύματα, καθώς και μεγαλύτερη 
προστασία, συνδρομή και στήριξη για τα θύματα εγκληματικών πράξεων, ιδίως των 
παιδιών, κατά τη διάρκεια των ερευνών και μετά τη δικαστική διαδικασία· επιπλέον, 
ζητεί μεγαλύτερη στήριξη κατά την κοινωνική επανένταξη των θυμάτων· ζητεί 
στενότερη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του 
νόμου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και των κρατών μελών, προκειμένου να 
μειωθεί το διασυνοριακό έγκλημα, ιδίως η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο 
ναρκωτικών·

66. καλεί τις αρχές να εγγυηθούν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις κράτησης και στα σωφρονιστικά 
ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των ανεπαρκών παροχών 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη παροχής ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος για τους φυλακισμένους· επιπλέον, ζητεί τη λήψη μέτρων 
προκειμένου να αποφευχθεί η επιλεκτική και πολιτικά υποκινούμενη δικαιοσύνη·
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67. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις μολδαβικές αρχές να διασφαλίσουν ότι 
οποιοδήποτε αίτημα έκδοσης που υποβάλλεται από τρίτες χώρες διεκπεραιώνεται με 
διαφάνεια και ότι οι δικαστικές διαδικασίες συμμορφώνονται πλήρως με τις 
ευρωπαϊκές αρχές και πρότυπα·

68. ζητεί τη λήψη πιο συγκεκριμένων μέτρων, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες 
κράτησης και να εξαλειφθεί η κράτηση των ατόμων με αναπηρία σε ψυχιατρεία παρά 
τη θέλησή τους· ζητεί την πλήρη εξάλειψη των βασανιστηρίων και της 
κακομεταχείρισης στις φυλακές ως μέσο άσκησης πίεσης σε φυλακισμένους ή 
κρατούμενους πολιτικούς αντιπάλους·

69. αναγνωρίζει τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και 
καταπολέμηση των βασανιστηρίων, αλλά υπογραμμίζει ότι η Δημοκρατία 
της Μολδαβίας εξακολουθεί να καταδικάζεται συχνά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για βασανιστήρια και κακομεταχείριση· παροτρύνει, ως 
εκ τούτου, τη σύσταση μιας πλήρως ανεξάρτητης υπηρεσίας ειδικά για τη διερεύνηση 
των ισχυρισμών περί βασανιστηρίων και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που διαπράττονται από αστυνομικούς και άλλα όργανα επιβολής του 
νόμου·

70. εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εμφάνιση περιστατικών ρητορικής 
μίσους στη δημόσια συζήτηση, η οποία εκδηλώνεται επίσης και από τους πολιτικούς, 
καθώς και τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους ηγέτες κοινοτήτων· υπογραμμίζει, εν 
προκειμένω, ότι έχουν στοχοποιηθεί γυναίκες και άτομα ΛΟΑΔΜ· καλεί, αφενός, τους 
δημόσιους λειτουργούς να μην επιδίδονται σε ρητορική μίσους και να αποκηρύξουν 
δημόσια τη ρητορική μίσους κάθε φορά που εκδηλώνεται και ,αφετέρου, τις αρχές να 
προσαρμόσουν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ρητορικής 
μίσους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με κάθε διαθέσιμο μηχανισμό αυτό το 
φαινόμενο·

71. υπενθυμίζει ότι έχει ήδη προταθεί ένα προσχέδιο νόμου για τη θέσπιση νομοθεσίας 
τύπου Magnitsky στο Κοινοβούλιο της Μολδαβίας· ενθαρρύνει το νομοθετικό σώμα να 
προχωρήσει με την εξέταση του νόμου, ο οποίος, εάν εγκριθεί, θα συμβάλλει στην 
καταπολέμηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφθοράς και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Εμπόριο και οικονομική συνεργασία 

72. είναι της άποψης ότι η συνδρομή της ΕΕ προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας θα πρέπει 
να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, 
στοχεύοντας σε τομείς όπως η διευκόλυνση της ανάπτυξης των ΜΜΕ, η βοήθεια στους 
νέους, καθώς και η γενικότερη μεταρρύθμιση των τομέων της εκπαίδευσης και της 
υγείας·

73. χαιρετίζει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των 
μολδαβικών νεοφυών επιχειρήσεων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι χρειάζονται περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα και οικονομική βοήθεια, προκειμένου να 
δημιουργηθούν πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης που θα προσελκύσουν νέους και 
ειδικευμένους εργαζόμενους να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους·

74. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που 
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αντιμετωπίζουν οι νέοι στη Δημοκρατία της Μολδαβίας επενδύοντας σε προγράμματα 
υπέρ της νεολαίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ της μεταρρύθμισης των εκπαιδευτικών συστημάτων και των 
απαιτήσεων της αγοράς εργασίας· τονίζει την ανάγκη επένδυσης σε προγράμματα που 
στοχεύουν στους νέους που προέρχονται από αγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι αυτή η 
κατηγορία είναι μία από τις πιο ευάλωτες και στερείται κοινωνικοοικονομικών 
ευκαιριών, σε σύγκριση με τους νέους από αστικές περιοχές·

75. αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων», το οποίο συχνά προκαλείται 
από την έλλειψη εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα, τον νεποτισμό και την έλλειψη 
κατάλληλων μεταρρυθμίσεων στη χώρα, συνιστά σοβαρή απειλή για το μέλλον της 
Μολδαβίας και εκφράζει την ανησυχία του για τη μαζική μετανάστευση Μολδαβών 
πολιτών, η οποία εντείνει τις αρνητικές δημογραφικές τάσεις· ενθαρρύνει τη μολδαβική 
κυβέρνηση να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
αυτού του φαινομένου, ιδίως με τη δημιουργία ευκαιριών και τη βελτίωση των 
συνθηκών και των μισθών των νέων εργαζομένων στη χώρα καταγωγής τους, ώστε να 
μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους μετά από σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό, 
και με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων· καλεί την Επιτροπή να 
εστιάσει σε αυτό το ζήτημα στα προγράμματά της·

76. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφοροποίηση στη μολδαβική οικονομία και τη 
σημαντική αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Δημοκρατίας 
της Μολδαβίας και της ΕΕ, καθώς και το γεγονός ότι η ΕΕ συνιστά τον μεγαλύτερο 
επενδυτή στη χώρα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 η Ένωση 
αντιπροσώπευε το 70% των συνολικών εξαγωγών της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και 
το 56% των συνολικών εμπορικών της συναλλαγών· ενθαρρύνει την περαιτέρω πρόοδο 
σε τομείς όπως ο τελωνειακός κώδικας, η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων, η βελτίωση των 
υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων, η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς 
στους τομείς της ενέργειας, των δημοσίων συμβάσεων και της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στη χρηματοδότηση·

77. ενθαρρύνει την πλήρη εφαρμογή της DCFTA προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η 
διμερής εμπορική και επενδυτική σχέση ΕΕ — Δημοκρατίας της Μολδαβίας, μεταξύ 
άλλων με την άρση των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην ενιαία αγορά και την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ενσωμάτωσή 
σε αυτήν· υπενθυμίζει ότι η DCFTA με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας πρέπει να τηρεί 
τους κανόνες που ορίζονται στα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τις 
διεθνείς δεσμεύσεις, ιδίως τη συμφωνία του Παρισιού, και τους κανόνες του ΠΟΕ·

78. χαιρετίζει την έγκριση της ευρωπαϊκής προσέγγισης LEADER από το Κοινοβούλιο της 
Μολδαβίας ως βάση για την εθνική της αγροτική πολιτική· ωστόσο, ενθαρρύνει τη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας, μεταξύ άλλων μέσω της λήψης ειδικών μέτρων στην 
επόμενη εθνική στρατηγική σχετικά με τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, να 
αξιοποιήσει πλήρως τις προτιμησιακές ευκαιρίες εξαγωγής στην Ένωση, μέσω μιας 
περισσότερο αποδοτικής και αειφόρου καλλιέργειας γεωργικών εκτάσεων, καθώς και 
μέσω μιας περισσότερο δημοκρατικής πρόσβασης και χρήσης των εν λόγω εκτάσεων, 
ώστε να παράγει γεωργικά προϊόντα που ενισχύουν τα σχετικά γεωργικά 
πλεονεκτήματα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·
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79. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη ρυθμιστική προσέγγιση με το κεκτημένο της ΕΕ 
και ενθαρρύνει την Επιτροπή να παράσχει τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια, για την 
προσπάθεια αυτή και τη σχετική υλοποίηση, στα θεσμικά όργανα και τη δημόσια 
διοίκηση της Μολδαβίας· τονίζει ότι η βοήθεια αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου 
και καλεί τις μολδαβικές αρχές να προχωρήσουν ταχύτερα στην προσέγγιση της 
ΣΣ/DCFTA, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για την υγεία των ζώων και την 
ασφάλεια των τροφίμων·

80. εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την εθνική στρατηγική «Ψηφιακή Μολδαβία 
2020», αλλά απαιτεί από την Επιτροπή να ενισχύσει και να στηρίξει τα προγράμματα 
και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και τις 
πληροφορίες, ακολουθώντας τη σημερινή ψηφιακή εποχή, καθώς και για να 
αναβαθμιστεί η τομεακή συνεργασία στην ψηφιακή οικονομία· καλεί τη Δημοκρατία 
της Μολδαβίας να οικοδομήσει μια αξιόπιστη οικονομία ψηφιακής αγοράς, 
ενισχύοντας την ανάγκη για πρόοδο όσον αφορά τα ανοικτά δεδομένα, διευρύνοντας 
την αποδοχή σε ψηφιακά συστήματα και αυξάνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαφορετικές λύσεις επικοινωνιών·

81. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις επενδύσεις σε τομείς που παρουσιάζουν δυναμικό 
όσον αφορά την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, 
ιδιαίτερα σε τρεις τομείς στρατηγικής σημασίας (βιώσιμη ενέργεια και κλίμα, ψηφιακή 
ενιαία αγορά και κυβερνοασφάλεια, και μεταφορές)·

82. καλεί τη μολδαβική κυβέρνηση να εστιάσει επίσης στην κοινωνική διάσταση του 
εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό και εφαρμογή των εργασιακών 
προτύπων, με επικύρωση και πλήρη εφαρμογή όλων των συμβάσεων του ΔΟΕ και 
εκριζώνοντας τις ελλείψεις στο σύστημα επιθεώρησης της εργασίας, καθώς και 
αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα του δικαστικού συστήματος, που έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στην επιβολή των εργασιακών προτύπων·

83. καλεί τις μολδαβικές αρχές να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που 
αποσκοπούν στη ρύθμιση της συμμετοχής των οντοτήτων από δικαιοδοσίες που δεν 
εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας (υπεράκτιες δικαιοδοσίες) ή των 
επιχειρήσεων που βρίσκονται έμμεσα ή άμεσα υπό τον έλεγχο εταιρειών τέτοιου είδους 
στις εμπορικές συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές (δημόσιες συμβάσεις, 
ιδιωτικοποιήσεις, συμβάσεις παραχώρησης και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα)·

84. καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο προσχώρησης, των χωρών με τις οποίες έχουν 
συναφθεί ΣΣ/DCFTA, στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA), καθώς αυτό θα 
ωφελήσει τους πολίτες και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Ενέργεια, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

85. καλεί την κυβέρνηση της Μολδαβίας να προβεί σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της ενέργειας, προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα και η διαφάνεια όσον 
αφορά τις δαπάνες και τα συμβόλαια στον εν λόγω τομέα, καθώς και να βελτιωθεί η 
ενεργειακή ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα, ιδίως μέσω της αύξησης των 
ενεργειακών διασυνδέσεών με την Ένωση, της διαφοροποίησης των ενεργειακών 
πηγών, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της μείωσης της 
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εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα· τονίζει ότι όλες αυτές οι πτυχές είναι υψίστης 
σημασίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας· 

86. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και της 
ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και ενθαρρύνει τη λήψη απαραίτητων 
και επειγόντων μέτρων για την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια, 
ιδίως στον τομέα του φυσικού αερίου, και για τη διασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης με το κεκτημένο της Ενεργειακής Κοινότητας· καλεί ιδιαιτέρως τον 
Εθνικό Οργανισμό Ενέργειας της Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να 
εγκρίνει κανόνες που αφορούν την αγορά ενέργειας οι οποίοι βασίζονται στη θεμιτή 
ανταγωνιστικότητα και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση όλων των συμμετεχόντων στην 
αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιχειρήσεων κρατικής ιδιοκτησίας·

87. τονίζει τη σημασία της αύξησης της συνεργασίας στον τομέα των υποδομών στην εν 
λόγω περιφέρεια, ενόψει της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της 
Μολδαβίας, καθώς και της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας του ενεργειακού τομέα της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα· 

88. υπογραμμίζει τη σημασία της διαφοροποίησης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας· προτρέπει τις μολδαβικές αρχές να διασφαλίσουν την 
έγκαιρη υλοποίηση του έργου που αφορά τη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, μέσω της παροχής της 
απαραίτητης υποστήριξης και πόρων·

89. ενθαρρύνει τις μολδαβικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της 
ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και επιδοκιμάζει την ολοκλήρωση του αγωγού 
φυσικού αερίου Ungheni – Chișinău έως το τέλος του 2020· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στις προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων, οι οποίες διεξάγονται για την εσωτερική αγορά ενέργειας·

90. επιδοκιμάζει τις ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Ρουμανίας, τον Δεκέμβριο 2019, για τη 
διευκόλυνση της μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ουκρανία και τη Δημοκρατία της 
Μολδαβίας μέσω του διαβαλκανικού αγωγού, και του σχεδίου δράσης του 
Φεβρουαρίου 2020 για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του διαχειριστή συστήματος 
μεταφοράς, Moldovatransgaz· 

91. χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την ασύγχρονη διασύνδεση του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την ΕΕ μέσω 
της Ρουμανίας, καθώς η εν λόγω διασύνδεση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην 
προσπάθεια ενίσχυσης και διαφοροποίησης των ενεργειακών υποδομών της 
Μολδαβίας· καλεί όλες τις αρχές να προβούν σε επίτευξη του στόχου σχετικά με τη 
σύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με της Ρουμανίας 
έως το 2024, με τη στήριξη της ΕΕ·

92. χαιρετίζει τη δέσμη μέτρων του Φεβρουαρίου 2019 για το κλίμα και το περιβάλλον εκ 
μέρους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και την εθνική της ανταπόκριση, ενέργεια η 
οποία την κατέστησε την τέταρτη χώρα παγκοσμίως που υπέβαλλε την επικαιροποίηση 
της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς της (NDC2), συμπεριλαμβανομένης της 
αυξημένης φιλοδοξίας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη 
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Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(UNFCCC)· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες όσον αφορά τις εθνικές δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με τη συμφωνία του Παρισιού, του 2015, για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς και να εφαρμοστεί η ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής 
σε όλους τους τομείς χάραξης πολιτικής·

93. καλεί τη Δημοκρατία της Μολδαβίας να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή της για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως τη διαχείριση των αποβλήτων, και τη 
διαχείριση των υδάτων από τον ποταμό Nistru, καθώς και την Επιτροπή να διευκολύνει 
τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
και να διασφαλίσει ότι η DCFTA δεν έρχεται σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς 
στόχους και τις πρωτοβουλίες που ορίζονται σε αυτήν·

94. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του 
εκπαιδευτικού συστήματος στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, καθώς και τον 
αυξανόμενο ρόλο των νέων σε όλους τους τομείς της ζωής, και καλεί την ΕΕ να 
παράσχει περαιτέρω στήριξη, ιδίως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στην αγορά εργασίας· 
τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι δυνατότητες των νέων για εθελοντισμό και 
συμμετοχή του πολίτη, και να υπάρξει μεγαλύτερη επένδυση στη νεολαία, μέσω της 
επέκτασης της χρηματοδότησης και της συμμετοχής των Μολδαβών εκπροσώπων σε 
υπάρχοντα προγράμματα κινητικότητας, όπως το Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» 
και «Ορίζοντας 2020»·

95. ενθαρρύνει την Επιτροπή να πραγματοποιήσει διαβούλευση, να προετοιμάσει και να 
δημιουργήσει ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα για τους πολίτες μέσω της άμεσης 
επαφής με τους δικαιούχους, χρησιμοποιώντας μια επιγραμμική πλατφόρμα για την 
υποβολή αιτήσεων και την επικοινωνία όσον αφορά την χρήση των πόρων στα εν λόγω 
προγράμματα· ζητεί, εν προκειμένω, να εξετασθούν οι σκοποί της Πράσινης 
Συμφωνίας, καθώς και οι καθημερινές ανάγκες των πολιτών της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας·

Θεσμικές διατάξεις

96. τονίζει ότι χωρίς την ειλικρινή αποφασιστικότητα της πολιτικής τάξης να 
μεταρρυθμίσει τη χώρα και να εφαρμόσει πραγματικά τη ΣΣ με την Ένωση, δεν θα 
μπορούσε να επιτευχθεί καμία πραγματική και διαρκής ανάπτυξη· ενθαρρύνει, εν 
προκειμένω, όλους τους πολιτικούς παράγοντες και τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να 
συνεισφέρουν και να ξεκινήσουν πολυκομματικούς σχηματισμούς και συνεργασίες με 
καλή πίστη προς τους στρατηγικούς στόχους της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα της δημοκρατίας και στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των ανθρώπων· ενθαρρύνει τις μολδαβικές αρχές να ζητήσουν τη 
δρομολόγηση ενός διαλόγου «Jean Monnet», προκειμένου να υποστηρίξουν τον 
διακομματικό διάλογο και την ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων·

97. ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και από τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία 
με τις αρχές της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να γνωστοποιήσουν με καλύτερο τρόπο 
τα οφέλη από την ΣΣ/DCFTA και τη βοήθεια της ΕΕ προς τους πολίτες της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

98. καλεί την Επιτροπή να ενδυναμώσει την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
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Δημοκρατία της Μολδαβίας, να ενισχύσει την παρακολούθηση και να ενδυναμώσει την 
ομάδα έργου στο Κισινάου, προκειμένου να βοηθήσει τη Δημοκρατία της Μολδαβίας 
να κοινοποιήσει αποτελεσματικά την προσέγγιση με την ενωσιακή νομοθεσία, να 
καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση και να προωθήσει μια θετική εικόνα της 
Ευρώπης και της Μολδαβίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

°

° °

99. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και στον 
πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

όσον αφορά την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με 
τη Μολδαβία
(2019/2201(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Markéta Gregorová

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επικροτεί τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στις εμπορικές συναλλαγές και 
στην οικονομία με την εφαρμογή της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων 
συναλλαγών (DCFTA), η οποία επέτρεψε τον αναπροσανατολισμό του εμπορίου της 
Δημοκρατίας της Μολδαβίας (εφεξής «Μολδαβία») και τη σημαντική αύξηση των 
εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 54 % των συνολικών 
εμπορικών συναλλαγών της το 2019· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ΕΕ είναι ο 
μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Μολδαβίας και ο μεγαλύτερος επενδυτής στη 
χώρα· σημειώνει, επίσης, ότι η εφαρμογή της DCFTA είναι επωφελής και για τα δύο 
μέρη, ιδίως όσον αφορά τον γεωργικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων·

2. καλεί τις αρχές της Μολδαβίας να εξετάσουν την κανονιστική προσέγγιση με το 
κεκτημένο της ΕΕ και την κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή της σχετικής νομοθεσίας· 
τις καλεί επίσης να εξακολουθήσουν να σημειώνουν πρόοδο και να υλοποιούν 
μεταρρυθμίσεις, δεδομένου ότι η εφαρμογή της DCFTA αποτελεί σημαντική ευκαιρία 
για τη μεγέθυνση της μολδαβικής οικονομίας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη 
Μολδαβία, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης επέκτασης της DCFTA και των 
οφελών της για την περιοχή της Υπερδνειστερίας, ιδίως ως προς την εισαγωγή του 
ΦΠΑ και τη στήριξη των ΜΜΕ, που συνιστούν τον μεγαλύτερο τομέα της μολδαβικής 
οικονομίας·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τον στρατηγικό στόχο της 
Μολδαβίας για την περαιτέρω αξιοποίηση του πραγματικού δυναμικού που 
προσφέρουν οι ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ, αίροντας τους μη 
δασμολογικούς φραγμούς στις εμπορικές συναλλαγές, διευκολύνοντας την πρόσβαση 
και σημειώνοντας πρόοδο όσον αφορά την ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά·
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4. εκφράζει την επιδοκιμασία του για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς τη Μολδαβία και αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες που έχει καταβάλει η Μολδαβία προκειμένου να εκπληρωθούν οι σχετικές 
αιρεσιμότητες· εκφράζει τη στήριξή του όσον αφορά τη σύναψη του μνημονίου 
συμφωνίας σχετικά με ένα νέο έκτακτο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής 
συνδρομής της ΕΕ που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του αρνητικού οικονομικού 
αντικτύπου της πανδημίας COVID-19 και προσβλέπει στην υλοποίηση των 
δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί· υπενθυμίζει τη σημασία των αιρεσιμοτήτων της 
μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, ήτοι της παροχής συνδρομής στη βάση 
πραγματικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες εκπληρώνουν κριτήρια και 
επιφέρουν την προσέγγιση με το κεκτημένο της ΕΕ, και υπενθυμίζει την ανάγκη 
παροχής κινήτρων με βάση την αρχή των αναλογικών κερδών· εκφράζει, εν 
προκειμένω, τη δυσαρέσκειά του για τον μη ικανοποιητικό βαθμό συμμόρφωσης της 
Μολδαβίας με τις απαιτήσεις της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τον τομέα της δικαιοσύνης, την 
ενεργειακή μεταρρύθμιση και τον τελωνειακό κώδικα, που είχε ως αποτέλεσμα την 
απόφαση της Επιτροπής να ακυρώσει την τρίτη δόση της μακροοικονομικής 
χρηματοδοτικής συνδρομής προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας· εκφράζει ανησυχία 
για το γεγονός ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή έρευνας για την 
τραπεζική απάτη του 2014, καθώς και στη σχετική ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· καλεί την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια στις 
μολδαβικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής, εφόσον χρειάζεται, καθώς 
επίσης να ζητήσει την παροχή ανεξάρτητης πραγματογνωσίας και να συνεργαστεί με 
την κοινωνία των πολιτών της Μολδαβίας, προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η 
πρόοδος που έχει συντελεστεί·

5. επικροτεί την οριστικοποίηση και την έγκριση του νέου μολδαβικού τελωνειακού 
κώδικα, που αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των επενδύσεων και του 
ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κλίματος· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες και πιο 
στοχοπροσηλωμένες προσπάθειες με σκοπό τη χρηστή διακυβέρνηση και την 
προσέγγιση των προτύπων της για το κράτος δικαίου, ιδίως εκείνων που αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης· υπενθυμίζει ότι τα ανεξάρτητα και μη 
πολωμένα μέσα ενημέρωσης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις αποτελούν τη βάση της 
δημοκρατικής κοινωνίας·

6. τονίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας, μεταξύ 
άλλων και στον τομέα των εμπορικών πολιτικών, και ενθαρρύνει τη Μολδαβία να 
συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων ώστε να 
εξασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό και την καταπολέμηση της διαφθοράς· υπενθυμίζει την 
ανάγκη η ΕΕ και η Μολδαβία να στηρίζουν με συνέπεια τις οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών που παρακολουθούν τις δραστηριότητες απάτης και νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δεδομένου ότι διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο σε ανεξάρτητους ρυθμιστικούς μηχανισμούς·

7. καλεί τη Μολδαβία να σεβαστεί πλήρως τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις 
πρωτοβουλίες που ορίζονται στη DCFTA, και να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της 
όσον αφορά το βιώσιμο εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως δε τη συμφωνία του 
Παρισιού· επικροτεί τη δέσμη μέτρων που ενέκρινε η Μολδαβία τον Φεβρουάριο του 
2019 για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και την εθνική της ανταπόκριση, η οποία 
την κατέστησε την τέταρτη χώρα παγκοσμίως που υπέβαλε στη Γραμματεία της 
σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) την 
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επικαιροποιημένη εθνικά καθορισμένη συνεισφορά της (NDC2), όπου περιλαμβάνονται 
πιο φιλόδοξοι στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

8. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις επενδύσεις σε τομείς που παρουσιάζουν δυναμικό 
όσον αφορά την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, 
ιδιαίτερα σε τρεις τομείς στρατηγικής σημασίας (βιώσιμη ενέργεια και κλίμα, ψηφιακή 
ενιαία αγορά και κυβερνοασφάλεια, και μεταφορές)·

9. υπογραμμίζει τη σημασία της σταδιακής εφαρμογής των υγειονομικών και 
φυτοϋγειονομικών προτύπων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την υγεία των 
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων·

10. καλεί τη μολδαβική κυβέρνηση να εστιάσει στην κοινωνική διάσταση του εμπορίου και 
στη βιώσιμη ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς και τις ελλείψεις του 
συστήματος επιθεώρησης εργασίας καθώς και τα προβλήματα του δικαστικού 
συστήματος, που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιβολή των προτύπων εργασίας·

11. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα προγράμματα για τη νεολαία που ευνοούν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα, και να εστιάσει στους νέους από αγροτικές περιοχές, 
προκειμένου να ενισχύσει το εκπαιδευτικό σύστημα διασφαλίζοντας ότι ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ώστε να προστατευτούν οι πλέον ευάλωτοι και να 
εξασφαλιστούν επαρκείς κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες·

12. καλεί την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο προσχώρησης των χωρών με τις οποίες έχουν 
συναφθεί συμφωνίες σύνδεσης/DCFTA στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA), 
καθώς αυτό θα ωφελήσει τους πολίτες και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ·

13. καλεί την Επιτροπή να αναβαθμίσει τομείς των συμφωνιών σύνδεσης οι οποίοι δεν 
έχουν λάβει τη δέουσα προσοχή, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται σημαντικοί 
τομείς πολιτικής, όπως η πολιτική για ζητήματα φύλου, η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και η πρόληψη των υγειονομικών κρίσεων·

14. καλεί την Επιτροπή να ενδυναμώσει την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Δημοκρατία της Μολδαβίας, να ενισχύσει την παρακολούθηση και να ενδυναμώσει την 
ομάδα έργου στο Κισινάου, προκειμένου να βοηθήσει τη Μολδαβία να κοινοποιήσει 
αποτελεσματικά την προσέγγιση με την ενωσιακή νομοθεσία, να καταπολεμήσει την 
παραπληροφόρηση και να προωθήσει μια θετική εικόνα της Ευρώπης και της 
Μολδαβίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

15. ζητεί συνεχείς βελτιώσεις όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, ώστε να διευκολύνονται το 
ηλεκτρονικό και το ψηφιακό εμπόριο, επιδοκιμάζει την εθνική στρατηγική «Ψηφιακή 
Μολδαβία 2020» και αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Μολδαβίας να οικοδομήσει μια 
πραγματική οικονομία της ψηφιακής αγοράς· καλεί την Επιτροπή και τη Μολδαβία να 
στηρίξουν και να συνδράμουν τα προγράμματα και τις μεταρρυθμίσεις που 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση της τομεακής συνεργασίας στην ψηφιακή οικονομία.
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