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OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV

Demokracija prinaša blaginjo, ta pa jo ohranja. Državljani demokratičnih držav lahko uživajo 
učinke blaginje, saj so v njihovih državah človekove pravice in svoboda izražanja v osrčju 
družbe. S tem dejstvom se je treba soočiti neposredno in brez olepšav, kadar govorimo o 
Republiki Moldaviji, ki je po podatkih iz poročil Svetovne banke ena najrevnejših držav v 
Evropi, kazalniki demokracije in korupcije pa so zanjo v zadnjih desetih letih izkazovali dokaj 
negativen trend.

Kljub temu ne bi smeli zgolj na podlagi teh kazalnikov ustvarjati negativnega dojemanja 
Republike Moldavije. Namesto tega bi se morali zavedati težav, s katerimi se je soočala ta 
država, in podpirati njene državljane pri ambicijah za premoščanje neugodnih razmer za 
njihovo državo. Smo unija držav, ki jo začenjamo počasi, a vztrajno imenovati „Evropa“. Ker 
dobro vemo, kaj sta ta bližina in politična struktura zgodovinsko in čustveno pomenili za 
državljane naših držav, je dobro, da se spomnimo, da je Evropa v resnici mnogo več kot 
politična struktura, h kateri prispeva vsak od nas. Deli vzhodne Evrope ali Zahodnega 
Balkana so tako evropski kot vse naše države, edina razlika je, da so v preteklosti zaradi 
nesrečnih zgodovinskih dogodkov stopili na drugačno pot. Ne moremo spregledati včerajšnjih 
političnih odločitev – tistih, ki so povzročile razkol na tej celini.

Naša politična dolžnost je poskrbeti, da bodo vsi evropski državljani uživali enake politične, 
socialne in ekonomske pravice. Republiko Moldavijo in njeno uspešnost v okviru 
pridružitvenega sporazuma z Evropsko unijo bi torej morali obravnavati skozi to prizmo. 
Kaznovati bi morali vsako odstopanje od demokratičnih načel, sporočiti vse kršitve 
dvostranskih sporazumov in predlagati ustrezne ukrepe za preprečitev nazadovanja. Naša 
skupna odločitev pa mora upoštevati enega temeljnih vidikov tega procesa: državljani 
Republike Moldavije so evropski državljani in najprej moramo pomisliti na njihovo dobrobit. 
Politiki pridejo in gredo, državljani ostanejo. 

Republika Moldavija ostaja nepredvidljiva država. Njeni državljani se zgledujejo po Evropski 
uniji, njen politični razred pa ne zmore zagotoviti politične stabilnosti in zanesljivega vodstva. 
Moldavski politiki pod pretvezo deklarativne nevtralnosti izbirajo politične usmeritve, s 
katerimi dajejo prednost Bruslju ali Moskvi, in sicer glede na osebne interese. Razdrobljeno 
in izjemno nestabilno politično prizorišče onemogoča nacionalno soglasje o prihodnosti 
Republike Moldavije. Edina gotovost v tem okviru je, da razmere ostajajo nestabilne in 
nepredvidljive, pri čemer se pojavljajo nasprotujoče si izjave, nejasen jezik in odločitve, ki 
niso vedno v skladu z najboljšimi interesi moldavskih državljanov. Republika Moldavija, 
Ukrajina in Gruzija so v skupni izjavi decembra 2019 napovedale, da si bodo še naprej 
prizadevale postati članice Evropske unije. Nekaj mesecev kasneje sta predsednik in 
predsednik vlade Moldavije izrazila dvom o tem, da bo njuna država postala članica Evropske 
unije ali Evrazijske unije. To je bila neposrečena izjava, ki je v nasprotju z usmeritvijo, h 
kateri se je država zavezala, čeprav med obema izjavama ni prišlo do zamenjave vlade ali 
predsedniških volitev. Natančna izjava predsednika Igorja Dodona je bila naslednja: „Mislim, 
da v naslednjih 10 do 15 letih ne bomo člani EU. Niti ne bomo člani Evrazijske unije. Zakaj 
potrebujemo pridružitveni sporazum z EU? Za izvedbo reform in povečanje kakovosti 
življenja moramo izkoristiti to podporo. EU ima svoje težave.“ Ta izjava je relevantna, saj 
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kaže, da Evropska unija in njena načela niso vedno deležni spoštovanja moldavskih političnih 
voditeljev, čeprav moldavski politiki popolnoma razumejo ekonomske prednosti tesnejših 
vezi z EU. 

Kljub temu ta odnos ne kaže zavezanosti vrednotam, ampak gre zgolj za posel in nič drugega. 
Vzhodno partnerstvo in pridružitveni sporazum temeljita na načelih Evropske unije, 
zavezanosti demokratičnim vrednotam in prepričanju, da imajo evropski državljani pravice in 
temeljne svoboščine, ne glede na to, ali je njihova država članica EU ali ne.

Nezaupanje političnega razreda v evropsko pot, nestabilna navezanost nekaterih politikov na 
evropske vrednote in nihanje med zahodom in vzhodom so imeli viden negativen učinek na 
razvoj države. Republika Moldavija je uspela pridobili le del makrofinančne pomoči 
Evropske unije. Pogoji, dogovorjeni v sporazumu, ki sta ga podpisali obe strani, so bili le 
delno izpolnjeni. Ključna poglavja, povezana s spoštovanjem človekovih pravic, pravno 
državo in obvladovanjem političnega vmešavanja v pravosodni sistem, civilno družbo ali 
svobodo izražanja, so zelo slabo napredovala. S političnega vidika je določen del političnega 
razreda Moldavije vedno raje ohranjal škodljivi status quo, namesto da bi sodeloval pri 
doslednih in strukturnih reformah. Vedno bolj sta potrebna odločilno ukrepanje in izvajanje 
reform. 

Republika Moldavija je od vzpostavitve vzhodnega partnerstva in do konca leta 2018 iz 
Bruslja prejela več kot 1 milijardo EUR v skupno dogovorjenih projektih. Iz statistik izhaja, 
da moldavski državljani Evropsko unijo in vzhodno partnerstvo enačijo z ekonomsko blaginjo 
(83 %), človekovimi pravicami (79 %) in svobodo izražanja (78 %). Ti podatki niso 
presenetljivi, saj odražajo ekonomsko in socialno resničnost. Več kot 70 % moldavskega 
izvoza je namenjenega državam Evropske unije. Ekonomske težave zaradi ruskega embarga 
so bile v kratkem času odpravljene z gospodarsko izmenjavo z evropskimi državami. Več kot 
milijon moldavskih državljanov živi in dela znotraj meja EU.

Kljub temu med številkami in političnim ravnanjem ostaja enako zaskrbljujoče neskladje. 
Običajno bi morale naše odločitve izhajati iz politične realnosti in se odražati v ekonomskih 
ukrepih, ki ustrezajo političnemu ravnanju. Možnost izobčenja političnih skrajnosti ali 
njihovega neupoštevanja iz ekonomskih razlogov ni vzdržna. Vendar je čas, da se odločimo 
zaščititi to, kar smo zgradili, in na politično realnost pogledati stvarno, da bi moldavske 
državljane zaščitili pred političnimi strukturami njihove države. Vse prepogosto navadni 
ljudje trpijo, ker politiki, ki jih zastopajo, ne izpolnjujejo svojih obveznosti. V Republiki 
Moldaviji je več milijonov ljudi, Evropejcev zunaj meja Evropske unije, ki jih politiki ne 
zastopajo ustrezno. Naša politična in ekonomska prizadevanja moramo usmeriti k njim, da 
bomo lahko hkrati čim ostreje sankcionirali vse politične napake, ki ogrožajo moldavske 
državljane in to državo preusmerjajo z njene evropske poti. 

Evropski parlament je pravi kraj za začetek nove politične usmeritve za Republiko Moldavijo. 
Parlament ima pooblastilo državljanov in reprezentativnost demokratičnega glasovanja. Zdaj 
je pravi čas, da odigramo našo vlogo predstavnikov evropskih državljanov in zaščitimo 
njihove interese, tudi če zgodovinske meje še vedno ločijo nekatere evropske državljane od 
drugih. Prej ko slej bodo ti državljani del združene Evrope. Do takrat moramo nadzorovati 
razvoj demokratičnih procesov in strukturnih reform, pri tem pa ne smemo pozabiti na našo 
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dolžnost do vseh evropskih državljanov, iz držav članic in tretjih držav, četudi nanjo 
pozabljajo politiki na oblasti.

Spoštovani kolegi, pozivam vas, da moldavskim državljanom omogočite, da uresničijo svoj 
dejanski potencial in ohranijo upanje na boljšo prihodnost v združeni Evropi.
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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
(2019/2201(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 8 in naslova V, zlasti členov 21, 22, 36 in 37 Pogodbe o Evropski 
uniji (PEU), ter petega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo 
za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko 
Moldavijo na drugi strani, ki vključuje poglobljeno in celovito prostotrgovinsko 
območje in je začel veljati 1. julija 2016,

– ob upoštevanju uvedbe brezvizumskega režima za državljane Republike Moldavije iz 
marca 2014, kar je bil rezultat sprememb Uredbe Sveta (ES) 539/2001, ki sta jih 
opravila Evropski parlament in Svet,

– ob upoštevanju dejstva, da so bili novembra 2017 podpisani memorandum o soglasju, 
sporazum o posojilih in donacijski sporazum o mikrofinančni pomoči v vrednosti 100 
milijonov EUR za obdobje 2017–2018,

– ob upoštevanju moldavskega nacionalnega akcijskega načrta o izvajanju 
pridružitvenega sporazuma med Republiko Moldavijo in Evropsko unijo v letih 2017–
2019 (v nadaljnjem besedilu: moldavski akcijski načrt),

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Republiki Moldaviji, zlasti resolucije z dne 
14. novembra 2018 o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Moldavijo1, resolucije 
z dne 5. julija 2018 o politični krizi v Moldaviji po razveljavitvi županskih volitev v 
Kišinjevu2, z dne 15. novembra 2017 o vzhodnem partnerstvu pred vrhom novembra 
20173, z dne 4. julija 2017 o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji4 in 
z dne 21. januarja 2017 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih 
proste trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino5,

– ob upoštevanju sklepa EU iz julija 2018 glede zamrznitve izplačila prvega obroka 
makrofinančne pomoči po sodbi vrhovnega sodišča v zvezi z županskimi volitvami v 
Kišinjevu in njenega sklepa iz novembra 2018 o zmanjšanju finančne pomoči zaradi 
pomislekov glede pravne države in nazadovanja demokracije v državi, 

– ob upoštevanju poznejšega sklepa EU iz julija 2019 o ponovnem začetku izplačil 
proračunske pomoči v zvezi z zavezo Republike Moldavije glede reforme pravosodnega 
sistema, 

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0458.
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0303.
3 UL C 356, 4.10.2018, str. 130.
4 UL C 334, 19.9.2018, str. 199.
5 UL C 11, 12.1.2018, str. 82.
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– ob upoštevanju sklepa EU iz oktobra 2019 o izplačilu prvega obroka makrofinančne 
pomoči v višini 30 milijonov EUR kot rezultata izvedbe ključnih reform za izboljšanje 
demokratičnih standardov in zaščito pravne države; 

– ob upoštevanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije in Evropske službe za 
zunanje delovanje o poročilu o izvajanju pridružitvenega načrta za Republiko 
Moldavijo z dne 11. septembra 2019,

– ob upoštevanju rezultatov pete seje pridružitvenega sveta med EU in Republiko 
Moldavijo z dne 30. septembra 2019,

– ob upoštevanju skupnih izjav z vrhov vzhodnega partnerstva, nazadnje tiste z dne 
24. novembra 2017 v Bruslju,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Republiki Moldaviji z dne 
26. februarja 2018,

– ob upoštevanju resolucije 2308 Parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 3. oktobra 
2019 o delovanju demokratičnih institucij v Republiki Moldaviji,

– ob upoštevanju seznama zaznave korupcije iz leta 2019, ki ga pripravlja organizacija 
Transparency International in na katerem je Republika Moldavija uvrščena na 
120. mesto med 180 ocenjenimi državami in ozemlji (prvo mesto je najboljše), pri 
čemer je bila na seznamu zaznave korupcije iz leta 2018, ki ga pripravlja organizacija 
Transparency International, Republika Moldavija uvrščena na 117. mesto,

– ob upoštevanju indeksa demokracije v letu 2019, ki ga je objavila skupina Economist 
Intelligence Unit, v katerem je moldavski režim označen kot „hibridni“,

– ob upoštevanju poročila organizacije Freedom House iz leta 2020 o svobodi v svetu, v 
katerem je bila Republika Moldavija ocenjena kot „delno svobodna“, in njenega 
poročila iz leta 2020 o narodih v prehodu, v katerem je bilo ocenjeno, da ima Republika 
Moldavija „prehodni ali hibridni režim“,

– ob upoštevanju moldavskega nacionalnega akcijskega načrta o izvajanju 
pridružitvenega sporazuma med EU in Moldavijo, nacionalnega akcijskega načrta EU 
za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2018–2022, nacionalne strategije za 
preprečevanje nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boj proti njima za 
obdobje 2018–2023, kjer je izrecno navedena ratifikacija Istanbulske konvencije,

– ob upoštevanju analiz in priporočil, ki jih je izdala Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD), zlasti raziskave „Young Moldova: Problems, Values and 
Aspirations“ (Mladi v Moldaviji: njihove težave, vrednote in želje), objavljene 
8. marca 2018, ter pregleda moldavske politike za blaginjo mladih, objavljenega 
20. aprila 2018,

– ob upoštevanju mnenj in priporočil Urada za demokratične institucije in človekove 
pravice (ODIHR) pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in 
Beneške komisije Sveta Evrope, zlasti z dne 15. marca 2018 o volilni reformi v 
Moldaviji, z dne 24. junija 2019 o ustavnih razmerah s posebnim poudarkom na 
možnosti razpustitve parlamenta in z dne 14. oktobra 2019 o osnutku zakona o reformi 
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vrhovnega sodišča in tožilstva;

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije „Politika vzhodnega partnerstva po 
letu 2020: Krepitev odpornosti – vzhodno partnerstvo, ki prinaša koristi“ za vse z dne 
18. Marca 2020,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. maja 2020 o politiki vzhodnega partnerstva po 
letu 2020,

– ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij z dne 8. aprila 2020 o globalnem odzivu EU na 
pandemijo COVID-19 ter Sklepa (EU) 2020/701 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. maja 2020 o zagotavljanju makrofinančne pomoči partnericam v okviru širitvene in 
sosedske politike v zvezi s pandemijo COVID-19,

– ob upoštevanju tretjega poročila na podlagi mehanizma za zadržanje izvzetja iz 
vizumske obveznosti, ki ga je Komisija predložila Evropskemu parlamentu in Svetu, in 
spremnega delovnega dokumenta služb Komisije, objavljenega 10. julija 2020,

– ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o 
vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020,

– ob upoštevanju priporočil in dejavnosti pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-
Moldavija, parlamentarne skupščine Euronest, foruma vzhodnega partnerstva za civilno 
družbo, platforme civilne družbe EU-Moldavija in drugih predstavnikov civilne družbe 
v Republiki Moldaviji,

– ob upoštevanju sklepne izjave in priporočil, sprejetih na 7. seji pridružitvenega 
parlamentarnega odbora EU-Moldavija, ki je potekala 18. in 19. decembra 2019 v 
Strasbourgu,

– ob upoštevanju sklepov misije Evropskega parlamenta za opazovanje parlamentarnih 
volitev v Republiki Moldaviji 24. februarja 2019, vključene v mednarodno misijo za 
opazovanje volitev pod vodstvom OVSE/ODIHR,

– ob upoštevanju svežnja Komisije za gospodarsko pomoč, ki je bil sprejet 29. marca 
2020 za pomoč Republiki Moldaviji in drugim državam v boju proti pandemiji COVID-
19 ter vključuje preusmeritev obstoječih instrumentov za blaženje družbeno-
gospodarskega učinka krize,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 
dne 12. decembra 2002 o postopku odobritve samoiniciativnih poročil in Priloge 3 k 
temu sklepu,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za mednarodno trgovino,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0166/2020),

A. ker sta se EU in Republika Moldavija s pridružitvenim sporazumom/poglobljenim in 
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celovitim sporazumom o prosti trgovini zavezali, da bosta spodbujali sodelovanje in 
dosegli gospodarsko povezovanje, Republika Moldavija pa se je zavezala, da bo v svojo 
zakonodajo in prakso na številnih področjih vključila pravni red EU; ker se je Unija v 
podporo tem ukrepom zavezala, da bo Republiki Moldaviji zagotovila občutno finančno 
in proračunsko podporo, pod pogojem, da bo slednja spoštovala osrednje evropske 
vrednote in načela, kot so pravna država ter človekove in demokratične pravice, ter da 
se bo borila proti korupciji, organiziranemu kriminalu, pranju denarja, oligarhičnim 
strukturam in nepotizmu; ker je v resnih primerih nazadovanja sodelovanje mogoče 
prekiniti;

B. ker sta Parlament in Svet 13. septembra 2017 sprejela sklep o zagotovitvi 
makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji v višini 100 milijonov EUR v okviru 
programa MDS za podpiranje ekonomskih in finančnih reform te države;

C. ker je EU že večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi stanja pravne države, pomanjkanja 
napredka pri pregonu odgovornih za bančne goljufije, razkrite leta 2014, in nenehnih 
kršitev človekovih pravic;

D. ker seznam zaznave korupcije iz leta 2018, ki ga pripravlja organizacija Transparency 
International, in poročila organizacije Freedom House iz leta 2020 kažejo, da je bil v 
zadnjem času v Republiki Moldaviji sicer dosežen majhen napredek, vendar pa ti 
indeksi in indeks demokracije kažejo na dolgoročen trend slabšanja na področju stanja 
demokracije, korupcije, političnih pravic in državljanskih svoboščin v Republiki 
Moldaviji;

E. ker so kljub spremembam v vladi moldavske državne institucije še vedno šibke, 
Republika Moldavija pa se še naprej spopada s težavo zavzete države, saj se 
koncentracija moči in nadzora nad vsemi pomembnimi sektorji ter institucijami na 
najvišji ravni upravljanja ni bistveno zmanjšala;

F. ker je EU zaradi resnih kršitev pravne države in demokratičnega procesa leta 2018 
prekinila izplačilo zadnjih dveh obrokov v okviru programa proračunske podpore za 
reforme pravosodnega sektorja;

G. ker je Evropsko sodišče za človekove pravice 11. junija 2019 (v zadevi Ozdil in drugi 
proti Republiki Moldaviji) ugotovilo, da je Republika Moldavija prekršila pravico do 
svobode, varnosti, zasebnosti in družinskega življenja, ko je njena obveščevalna in 
varnostna služba septembra 2018 pridržala pet turških državljanov, ki so zaprosili za 
azil, in jih prisilno vrnila v Turčijo; ker je ta prikrita izročitev samo en primer 
sistematičnega vzorca prisilnih in neprostovoljnih izginotij, nezakonitega pridržanja in 
izgonov turških državljanov v Turčijo v številnih državah po svetu;

H. ker je Komisija po tem, ko se je junija 2019 oblikovala vlada, zavezana izvedbi 
ambicioznih reform in s programom, ki se je osredotočal na reformo sodstva, izplačala 
prvi obrok makrofinančne pomoči in nadaljevala izplačila za sektorske programe 
proračunske podpore, a obenem izjavila, da bo še naprej uveljavljala strogo 
pogojevanje; ker je Komisija 10. julija 2020 odobrila izplačilo drugega in končnega 
obroka programa makrofinančne pomoči v znesku 30 milijonov EUR; 

I. ker pa Republika Moldavija nima dostopa do preostanka sredstev, ki so na voljo v 
okviru tega programa, ki se konča julija 2020; ker je ta pomoč še vedno odvisna od 
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izvedbe predhodno dogovorjenih reform, zlasti tistih, ki so namenjene krepitvi pravne 
države in demokratičnih standardov ter zagotavljanju oprijemljivih rezultatov za 
državljane;

J. ker je moldavski parlament novembra 2019 izglasoval nezaupnico vladi, sestavljeni 
junija 2019, oblikoval manjšinsko vlado in nato novo koalicijsko vlado; ker so 
predstavniki institucij Unije izrazili zaskrbljenost nad načinom zamenjave stare vlade in 
procesom reform, ki ga je Republika Moldavija izvedla s pridružitvenim 
sporazumom/poglobljenim in celovitim sporazumom o prosti trgovini;

K. ker se nova koalicijska vladna večina v parlamentu Republike Moldavije nenehno 
zmanjšuje, saj poslanci odstopajo od vladajočega zavezništva; ker bodo v Republiki 
Moldaviji jeseni potekale predsedniške volitve, trenutno pa se država sooča z obdobjem 
hude politične nestabilnosti; ker je predsednik Igor Dodon poudaril, da je treba 
parlament razpustiti in čim prej organizirati predčasne volitve; ker je moldavsko 
ustavno sodišče 7. julija 2020 razsodilo, da se lahko predčasne volitve organizirajo šele 
po predsedniških volitvah;

L. ker sta 17. aprila 2020 ruska in moldavska vlada podpisali sporazum o posojilu v znesku 
200 milijonov EUR, ki jih bo Ruska federacija posodila Republiki Moldaviji po 
preferencialni 2-odstotni obrestni meri, kakor sta se dogovorila predsednika obeh držav; 
ker je bil ta sporazum ratificiran 23. aprila, istega dne pa je po pritožbi, ki so jo vložili 
opozicijski poslanci, ustavno sodišče Republike Moldavije začasno odložilo veljavnost 
zakona o ratifikaciji sporazuma o posojilu do zaključka preverjanja njegove skladnosti z 
ustavo; ker je predsednik ustavnega sodišča 6. maja prijavil pritisk moldavskih oblasti 
na ustavno sodišče in poskuse diskreditacije njegovih sodnikov; ker je ustavno sodišče 
7. maja 2020 sporazum o posojilu razglasilo za neustaven; ker trenutno potekajo 
pogajanja z Rusko federacijo o novem sporazumu o posojilu;

M. ker je pandemija COVID-19 pokazala na vse večjo potrebo po usklajevanju med Unijo 
in sosednjimi državami pri soočanju s skupnimi grožnjami; ker se je Unija na to potrebo 
med drugim odzvala s svežnjem pomoči sosednjim državam;

N. ker je med krizo zaradi COVID-19 solidarnost z državami vzhodnega partnerstva 
izjemno pomembna in ker je Unija zagotovila znatno podporo za odziv na učinke 
izbruha v regiji; ker bo Republika Moldavija v tem okviru prejela 87 milijonov EUR 
preusmerjenega dvostranskega financiranja; 

O. ker je Unija s sklepom o zagotovitvi makrofinančne pomoči desetim sosednjim državam 
za pomoč pri omejevanju gospodarskega upada zaradi koronavirusne pandemije dala 
Republiki Moldaviji na voljo dodatnih 100 milijonov EUR posojil v okviru 
makrofinančne pomoči; ker bo prvi obrok izrednega svežnja makrofinančne pomoči 
izplačan takoj, ko bo mogoče, saj je bil memorandum o soglasju z Republiko Moldavijo 
ratificiran; ker bo država morala izpolnjevati nekatere pogoje, da bi prejela drugi obrok, 
ki bo izplačan v enem letu po podpisu memoranduma o soglasju; ker je pomemben 
pogoj za dodelitev te makrofinančne pomoči, da država spoštuje učinkovite 
demokratične mehanizme, vključno z večstrankarskim parlamentarnim sistemom, in 
pravno državo ter zagotavlja spoštovanje človekovih pravic; ker bi bilo treba pozdraviti 
sklenitev memoranduma o soglasju in poskrbeti za izvajanje sprejetih zavez;

P. ker je Republika Moldavija sprejela mednarodne in nacionalne zaveze za spodbujanje 
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enakosti spolov in krepitev vloge žensk; ker je država sprejela ukrepe za spodbujanje 
politične zastopanosti žensk, vključno s sprejetjem obvezne 40-odstotne kvote za spol 
kandidatov na volilnih listah političnih strank; ker so potrebna dodatna prizadevanja za 
spodbujanje izpolnjevanja ciljev nacionalne strategije za enakost spolov za 
obdobje 2017–2021, vključno z ustreznim financiranjem in močnejšimi mehanizmi 
izvajanja;

Q. ker je bil socialni učinek finančne pomoči in prizadevanj za reforme kljub 
gospodarskemu napredku precej majhen; ker je Republika Moldavija še vedno ena 
najrevnejših držav v Evropi, ki se sooča z družbi škodljivimi razmerami zapuščenih vasi 
in skrajne revščine; ker je bilo leta 2018 38,5 % delavcev v Republiki Moldaviji 
neformalno zaposlenih, tako da niso imeli dostopa do nikakršne socialne zaščite;

R. ker se je od leta 1989 prebivalstvo Republike Moldavije zmanjšalo za skoraj tretjino; 
ker so z demografskega vidika to najslabši podatki v celotni Evropi; ker Moldavijci 
odhajajo drugam zaradi višjih plač in boljšega izobraževanja ter storitev; ker ima ta 
trend globoke in dolgotrajne politične, gospodarske ter socialne posledice; ker se 
Republika Moldavija sooča s pomanjkanjem delovne sile in strokovnjakov, kot so 
medicinske sestre in zdravniki; ker so starejši, med katerimi se velik delež zanaša na 
nakazila izseljencev, najbolj ranljiva skupina v Republiki Moldaviji, ki jo najbolj ogroža 
revščina;

S. ker rešitev za težave Republike Moldavije ne more priti od zunaj in ker je treba okrepiti 
odgovornost Moldavijcev za reševanje izzivov, s katerimi se sooča država; ker je še 
vedno pomembno obravnavati glavne izzive, kot so boj proti korupciji in oligarhičnim 
strukturam, spoštovanje demokratičnih standardov, iskanje potrebnih rešitev za 
večplastne družbene težave, zagotavljanje pluralnosti medijev ter boj proti revščini in 
izseljevanju;

Skupne vrednote in splošna načela

1. opozarja, da so skupne vrednote, na katerih temelji Unija, namreč demokracija, 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravna država, v središču 
političnega pridruževanja in gospodarskega povezovanja med Unija in Republiko 
Moldavijo; znova potrjuje zavezo Unije, da bo s političnim pridruževanjem, 
gospodarskim povezovanjem in ustreznimi reformami podprla evropsko pot Republike 
Moldavije; je seznanjen, da je pridružitveni sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum 
o prosti trgovini še vedno osrednjega pomena za razvoj Republike Moldavije, zlasti v 
teh izjemnih časih, in izreka pohvalo za trajno sodelovanje moldavske družbe in oblasti 
v tem procesu; vendar opozarja, da je treba pri njegovem izvajanju doseči nadaljnji 
napredek, da bi uresničili ves potencial, ki ga ponuja, in izkoristili vse prednosti, ki jih 
prinaša, pri tem pa se osredotočili predvsem na neodvisnost državnih institucij, 
odpornost na vpliv oligarhov, boj proti korupciji, pravosodje, krepitev pravne države in 
izboljšanje življenjskih pogojev državljanov; poudarja, da je bil pridružitveni 
sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini glavni dejavnik pri 
spodbujanju in podpiranju procesa strukturnih reform, demokracije in pravne države;

2. pozdravlja vse namere za tesnejše politično, osebno in gospodarsko povezovanje z 
Unijo v skladu z načelom diferenciacije ter na podlagi uspešnosti, rezultatov in 
prizadevanj oblasti ter družbe Republike Moldavije;
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3. je seznanjen s sklepi posvetovanja Mednarodnega denarnega sklada na podlagi člena IV 
iz marca 2020 ter šestim in zadnjim pregledom ekonomske uspešnosti Republike 
Moldavije v okviru ureditev razširjenega kreditnega programa in razširjenega programa 
financiranja, ki ga je pripravil odbor Mednarodnega denarnega sklada, s posebnim 
poudarkom na rehabilitaciji moldavskega bančnega sistema in okrepitvi upravljanja 
finančnega sektorja;

4. pozdravlja izplačilo drugega obroka makrofinančne pomoči Unije; priznava 
prizadevanja Republike Moldavije na področjih boja proti korupciji, krepitve okvira za 
preprečevanje pranja denarja in sprejetja nove zakonodaje o dejavnostih nevladnih 
organizacij ter ugotavlja, da se je država pridružila programu OECD za medsebojne 
protikorupcijske preglede (istanbulski akcijski načrt);

5. meni, da bi izplačilu drugega obroka iz programa makrofinančne pomoči EU za obdobje 
2017–2020 morala slediti prizadevanja moldavskih oblasti za izpolnitev zadevnih 
pogojev na področjih, povezanih z okrepitvijo okvira za preprečevanje pranja denarja, 
ki bi morala prinesti oprijemljive in trajne rezultate, pa tudi s povečevanjem 
neodvisnosti narodne banke;

6. poziva moldavsko vlado in EU, naj sodelujeta pri odpravljanju negativnega učinka krize 
zaradi pandemije COVID-19 na socialni in gospodarski razvoj;

7. pozdravlja izid pogajanj o memorandumu o soglasju o novem izrednem programu 
makrofinančne pomoči EU, namenjenem odpravljanju negativnega učinka pandemije 
COVID-19 na gospodarstvo;

Pomembnost izvajanja pridružitvenega sporazuma v sedanjem političnem dogajanju in v 
obdobju do predsedniških volitev 1. novembra

8. ugotavlja, da je program dejavnosti Republike Moldavije iz novembra 2019 manj 
ambiciozen kot globalni program do leta 2030, ki ga je pripravila prejšnja vlada, in je 
zaskrbljen, ker politična nestabilnost in pogoste menjave vlade vplivajo na izvajanje 
določb pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti 
trgovini ter upočasnjujejo reforme; podpira povezavo naslednjega pridružitvenega 
načrta z novim moldavskim akcijskim načrtom in poudarja, kako pomembno je, da se 
hitro sprejme novi načrt, saj gre za instrument, s katerim se bo pospešilo izvajanje 
pridružitvenega sporazuma in posodobile prednostne naloge z dejavno parlamentarno 
udeležbo ter prispevkom civilne družbe in drugih deležnikov iz EU in Republike 
Moldavije; vztraja, da nadaljnja politična in finančna podpora EU ostaja pogojena z 
izvedbo oprijemljivih reform, zlasti na področju pravne države in pravosodja; v zvezi s 
tem poudarja, kako pomembno je izvesti vse prednostne reforme, dogovorjene v 
pridružitvenem sporazumu, in izpolniti pogoje, dogovorjene za izplačilo drugega in 
tretjega obroka makrofinančne pomoči;

9. pozdravlja konstruktiven prispevek Republike Moldavije k sodelovanju v okviru 
vzhodnega partnerstva ter spodbuja stalno in okrepljeno politično izmenjavo med 
državami podpisnicami pridružitvenih sporazumov/poglobljenih in celovitih 
sporazumov o prosti trgovini in Komisijo o reformah, povezanih s pridružitvijo; poziva 
Komisijo, naj ustrezno uporabi obstoječe mehanizme za nadaljnje spremljanje 
konkretnega izvajanja reform in oblikuje mehanizem pogojevanja, ki bo vključeval 
jasna merila in v katerega bo tehtno vključena civilna družba, zlasti na lokalni ravni; 
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meni, da je v tem okviru bistveno okrepiti finančno podporo za organizacije civilne 
družbe, ki imajo ključno vlogo pri spodbujanju sodelovanja v javnih razpravah in 
spremljanju dejanj moldavskih oblasti ter učinkovitosti politik Unije v zvezi z državo; 
prav tako predlaga, naj se izkušnje podporne skupine za Ukrajino uporabijo za 
oblikovanje podobne strukture za Republiko Moldavijo, saj bi tako povečali 
učinkovitost in prepoznavnost podpore Unije;

10. poudarja, da je treba razmere v Republiki Moldaviji dolgoročno pozorno spremljati, 
vključno s predvolilnim obdobjem, v skladu z običajnimi praksami in standardi 
OVSE/ODIHR, zlasti v trenutnem kriznem obdobju, saj bodo prihodnje predsedniške 
volitve preskus demokracije in vladavine prava v državi; 

11. v zvezi s tem poziva moldavske oblasti, naj 1. novembra 2020 organizirajo svobodne in 
pravične predsedniške volitve, prav tako pa naj dodatno izboljšajo volilno zakonodajo, 
da bi poskrbele za učinkovito uveljavljanje volilne pravice ter zagotovile pravičnost 
volilnih kampanj in preglednost zakonodajnega procesa, pa tudi ustrezen demokratični 
nadzor javnosti nad dejavnostmi vlade in parlamenta; od moldavskih oblasti zahteva, 
naj ne spreminjajo pravil in predpisov, da bi si pridobile politične koristi, saj to vselej 
vodi v politične nemire in nestabilnost, to pa vpliva na predanost strukturnim reformam; 
v zvezi s prihodnjimi volitvami poudarja, da je pomembno zagotoviti demokratično 
legitimnost vlade, preglednost pri sestavi koalicije, spoštovanje volje volivcev in vladno 
večino, ki odraža glasove volivcev;

12. poziva moldavske oblasti, naj okrepijo demokratične mehanizme, vključno z 
večstranskarskim parlamentarnim sistemom, in zagotovijo svobodne, neodvisne in 
pluralistične medije, pa tudi pravičen dostop do financiranja in medijev; v zvezi s tem 
poziva moldavske oblasti, naj povečajo odpornost na dezinformacije in informacije, ki 
jih domači in tuji akterji prirejajo tako na spletu kot zunaj njega, ter začnejo izvajati 
ukrepe, s katerim bi obravnavali še bolj perečo težavo kupovanja glasov, ustrahovanja 
opazovalcev volitev, podkupovanja na volitvah, pa tudi druga koruptivna dejanja in 
zlorabo javnih sredstev, saj se s takšno prakso spodkopavajo in izničujejo vsa 
demokratična prizadevanja političnih akterjev Republike Moldavije;  

13. poudarja potrebo po močni in pravični politični tekmovalnosti med predsedniškimi 
kandidati, ki ni mogoča brez poštenega in preglednega sistema financiranja strank in 
predsedniških kampanj;

14. poziva moldavsko vlado, naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se 
državljani Republike Moldavije, ki živijo v pridnestrski regiji ali zunaj države, lahko 
udeležijo volitev na vključujoč, pregleden in pošten način, brez tujega vmešavanja; 

Reforme in institucionalni okvir

15. pozdravlja reforme, ki so vodile v uvedbo brezvizumskega režima z Unijo; meni, da so 
državljani Republike Moldavije program dobro izkoristili in da gre za dober primer, 
kako izvajanje pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o 
prosti trgovini vpliva na življenja državljanov s spodbujanjem medosebnih stikov z 
drugimi Evropejci; poziva Unijo in Republiko Moldavijo naj še izboljšata medosebne 
stike in izmenjave, da si prebivalci ustvarijo vzajemno pozitivno sliko drug o drugem;

16. pozdravlja dejstvo, da je od leta 2014 več kot 2,3 milijona Moldavcev izkoristilo 
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prednosti brezvizumskega režima, in ugotavlja, da glede na zadnje poročilo Komisije 
Republika Moldavija še vedno izpolnjuje zahteve za liberalizacijo vizumskega režima 
in da brezvizumski režim še vedno prinaša gospodarske, socialne in kulturne koristi 
Uniji in Republiki Moldaviji; poziva obe strani, naj ohranita prosto gibanje ljudi tudi 
med krizami;

17. priznava prizadevanja moldavskih oblasti pri izvajanju priporočil iz letnih poročil o 
mehanizmu za zadržanje izvzetja iz vizumske obveznosti; priporoča, naj se še naprej 
uveljavljajo merila v zvezi s politiko liberalizacije vizumskega režima, in poziva oblasti, 
naj si še naprej prizadevajo ta merila izpolniti, zlasti na področju boja proti korupciji, 
naj okrepijo sodstvo, izvajajo zakonodajo za preprečevanje pranja denarja in sprejmejo 
konkretne ukrepe za obravnavo povečanega števila neutemeljenih prošenj za azil; je v 
zvezi s tem zaskrbljen, da se za vse več moldavskih državljanov ugotovi, da nezakonito 
prebivajo na schengenskem območju (47-odstotno povečanje) in da se je povečalo 
število prošenj za azil (48-odstotno povečanje); poziva moldavske oblasti, naj na 
področju učinkovitega upravljanja migracij še naprej izvajajo zaveze, sprejete v okviru 
liberalizacije vizumskega režima za schengensko območje, ter prosilcem iz tretjih držav 
v Republiki Moldaviji zagotovijo pravico do azila;

18. pozdravlja, da je parlament Republike Moldavije sprejel številne zakonodajne akte v 
skladu z zavezami te države iz pridružitvenega sporazuma, zlasti v zvezi z javno 
upravo, upravljanjem javnih financ in reformami pravosodnega sistema; poudarja 
pomen izvajanja teh aktov v celoti, tudi s sprejetjem sekundarne zakonodaje;

19. pozdravlja napredek pri upravljanju javnih financ in poziva moldavske oblasti, naj na 
podlagi izboljšanja načel pravne države pospešijo izvajanje drugih reform iz 
pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini; 

20. priznava, da je Republika Moldavija sprejela pomembne ukrepe za povečanje 
učinkovitosti javne uprave; v zvezi s tem poziva moldavsko vlado, naj v celoti izvede 
reformo javne uprave za obdobje 2016–2020 v skladu z načeli OECD/SIGMA za javno 
upravo; moldavske oblasti spodbuja tudi, naj povečajo preglednost in se borijo proti 
vsesplošno razširjeni korupciji v javni upravi, prav tako pa naj ustanovijo državno šolo 
za javno upravo;

21. poudarja, da učinkovitejše in trajnostno izvajanje pridružitvenega sporazuma izhaja iz 
nepristranskega in strokovnega upravljanja v državnih institucijah in agencijah; v zvezi 
s tem znova izraža zaskrbljenost, da v javnem sektorju primanjkuje stalne predanosti 
izboljšavam, to pa sposoben kader odvrača od tega, da bi se odločil za poklicno pot v 
javni upravi, in poudarja, da je treba razvijati strokovno javno upravo in spodbujati 
mlade, da se odločijo začeti poklicno pot v javnem sektorju, da bi dosegli bolj 
pregledno upravo, v kateri nepotizem in favoriziranje ne vodita v kronično politizacijo; 

22. poziva, naj se čim prej začne izvajati celovitejša decentralizacijska reforma, vključno z 
reformo upravno-teritorialnega sistema Republike Moldavije, regionalnim razvojem in 
decentralizacijo uprave z možnostjo uvedbe lokalnih davkov;  v zvezi s tem poudarja 
potrebo po poglobljenem in širšem sodelovanju med lokalnimi organi, manjšem številu 
lokalnih uprav in več ukrepih za zagotovitev njihove neodvisnosti ter zmanjšanje 
njihovih operativnih stroškov; poziva moldavske oblasti, naj spoštujejo načela lokalne 
demokracije in lokalne avtonomije v skladu z Evropsko listino lokalne samouprave ter 
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lokalnim organom zagotovijo ustrezne pristojnosti in ustrezno financiranje, da bodo 
lahko učinkovito delovali;

23. je zaskrbljen zaradi visoke stopnje koncentracije in politizacije sektorjev medijev in 
oglaševanja, kar vodi k nizki stopnji zaupanja javnosti v medije; poziva moldavske 
oblasti, naj nadaljujejo reformo medijskega sektorja, v proces pa tesneje vključijo 
predvsem civilno družbo, poziva Republiko Moldavijo, naj pregleda zakonik o 
avdiovizualnih medijih in liberalizira oglaševalski trg v skladu z evropskimi standardi 
svobode in pluralnosti medijev, kakor sta priporočali Komisija in Beneška komisija, da 
bi zagotovili popolno preglednost lastništva v medijih in na oglaševalskem trgu;  

24. meni, da bi morala biti krepitev pluralnosti medijev in njihove neodvisnosti prednostna 
naloga v partnerskih odnosih Unije in Republike Moldavije in da bi se to moralo 
ustrezno odražati tudi v dodelitvah finančnih sredstev; poziva Komisijo, naj bolj podpre 
neodvisne medije, tudi v regijah; poziva moldavske oblasti, naj ne izkoriščajo 
pandemije COVID-19 za sprejemanje ukrepov, ki bi omejevali svobodo govora in 
zmanjševali možnost medijev za neodvisno in nepristransko poročanje o vseh 
razsežnostih učinka koronavirusne krize na družbo; je zaskrbljen zaradi širjenja lažnih 
novic in dezinformacij v Republiki Moldaviji med koronavirusno krizo in izpostavlja, 
da morajo tako lokalni organi kot tudi Unija razviti posebne programe za spodbujanje 
medijske pismenosti, preprečevanje širjenja dezinformacij in podpiranje kakovostnih 
medijskih vsebin s preverjenimi dejstvi; 

25. poziva moldavske oblasti, naj spodbujajo svobodne in neodvisne medije, vključno z 
izvajanjem neodvisnih revizij, ter zagotovijo učinkovitost Sveta za avdiovizualne 
medije kot neodvisnega regulatorja in se borijo proti stalnemu ustrahovanju novinarjev, 
politizaciji in pomanjkljivi preglednosti javnih in regulativnih institucij ter 
pomanjkljivemu javnemu dostopu do informacij in kakovostnih medijskih vsebin, prav 
tako pa naj poskrbijo za preglednost na področju lastništva medijev;

26. poudarja, da Unija Republiki Moldaviji zagotavlja največ pomoči; z zaskrbljenostjo 
opaža, da se s stalno propagando, dezinformacijskimi kampanjami in negativnimi 
sporočili vladajočih politikov o Uniji na javni televiziji in v mediji prikazuje izkrivljena 
in nerealna slika; obžaluje takšne javne napade na pomoč in podobo Unije, saj 
spodkopavajo izvajanje pridružitvenega sporazuma ter odnose med EU in Republiko 
Moldavijo; poziva moldavske oblasti, naj končajo kampanje, ki med državljane 
Republike Moldavije sejejo dezinformacije in so uperjene proti EU, in naj povečajo 
podporo v boju proti lažnim novicam, hibridnemu vojskovanju na področju 
komuniciranja, ciljno usmerjenim dezinformacijskim kampanjam in čedalje slabšim 
medijskim programom;  poudarja, da politično vmešavanje v množične medije 
strukturno ogroža temeljne svoboščine in dostop do informacij; 

27. obžaluje vse večje oddaljevanje sedanje vlade v Kišinjevu od evropske poti, ki škodi 
demokratičnim težnjam države, in poziva vse proevropske politične stranke, naj z 
dialogom poiščejo rešitve, da se zagotovi neprekinjen proces evropske integracije 
Republike Moldavije in popolno izkoriščanje vseh prednosti, ki jih omogoča 
pridružitveni sporazum/DCFTA;

28. poziva moldavske organe, naj si močneje prizadevajo zagotoviti, da priložnosti iz 
pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini ter 
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pomoč in programi EU dosežejo lokalno raven, vključno z oddaljenimi deli države, 
zlasti podeželskimi območji, da bi se lahko prebivalci zavzemali za pozitivne 
spremembe v svojih skupnostih, zlasti tistih, ki so bolj dovzetne za postsovjetska čustva 
in rusko manipulacijo;

29. meni, da bi morale oblasti zagotoviti pregledne informacije o zunanji pomoči, za katero 
nameravajo zaprositi, in da bi bilo treba v parlamentu, s strokovnjaki in civilno družbo 
odprto razpravljati o financiranju, ki ga zagotovi Ruska federacija, vključno z 
geostrateško pogojenostjo in dolgoročnim učinkom te vrste financiranja na 
gospodarstvo; meni, da bi morale oblasti javnosti tudi ustrezno pojasniti pogoje, 
povezane s finančno pomočjo EU; poudarja, da je pogoje EU mogoče obravnavati kot 
priložnost za izvedbo potrebnih reform;

30. poudarja, da se je treba proti ruskim dezinformacijam boriti z dostopnimi kakovostnimi 
informacijami, ki temeljijo na dejstvih, ter javnimi kampanjami, namenjenimi 
ozaveščanju javnosti; spodbuja oblasti Republike Moldavije, naj si prizadevajo za bolj 
poglobljeno sodelovanje z Unijo in njenimi državami članicami, da bi spodbudile 
izvajanje dobre prakse in rešitev za boj proti dezinformacijam, propagandi, manipulaciji 
in sovražnim vplivom, ki jih uporabljajo zunanje sile, da bi razdelile, destabilizirale in 
spodkopale integriteto notranjih političnih procesov ter odnosov z Unijo;

31. priznava, da je bil v moldavskem parlamentu dosežen napredek pri sprejemanju novega 
zakona o nekomercialnih organizacijah, ki je eden od pogojev za pridobitev 
makrofinančne pomoči EU; pričakuje, da se bo s hitrim in učinkovitim začetkom 
izvajanja spodbudilo popolno spoštovanje pravic in svoboščin civilne družbe in 
nevladnih organizacij, pa tudi svobode združevanja, in poziva moldavsko vlado, naj 
poveča podporo razvoju civilne družbe;  poudarja osrednjo vlogo nevladnih organizacij 
v demokratični družbi in upa, da bo nova zakonodaja izboljšala preglednost javnega 
odločanja ter zagotovila posodobljen okvir za delovanje civilne družbe v državi; poziva 
moldavske oblasti, naj se vzdržijo pritiskov na nevladne organizacije in druge civilne 
akterje; obžaluje, da imajo politični uradniki do civilne družbe na splošno nezaupljiv in 
sovražen odnos; poziva k bolj smiselni in dejavnejši vključitvi civilne družbe v proces 
oblikovanja in izvajanja politik, zlasti ko gre za človekove pravice in temeljne 
svoboščine, pri katerih bi lahko nevladne organizacije prevzele vlogo nadzornika in 
terjale odgovornost zadevnih državnih institucij; v zvezi s tem poziva Komisijo in 
države članice, naj civilni družbi zagotovijo politično, tehnično in finančno podporo, 
institucije EU pa poziva, naj določijo jasna pravila, s katerimi bi preprečili dodeljevanje 
nepovratnih sredstev vladnim nevladnim organizacijam (nevladnim organizacijam, ki 
jih ustanovijo in financirajo vlade prek neuradnih kanalov);

32. poziva moldavske oblasti, naj spodbujajo preglednost javnega odločanja in v vseh fazah 
zagotovijo ustrezno vključevanje deležnikov in civilne družbe ter posvetovanje z njimi, 
s čimer se bo povečal tudi javni nadzor nad izvedenimi reformami ter njihova družbena 
sprejemljivost;

33. pozdravlja spremembe volilne zakonodaje, sprejete avgusta 2019, in sodbo 
moldavskega ustavnega sodišča iz februarja 2020 o ozemeljskih zahtevah za 
ustanavljanje političnih strank; 

34. poudarja, da se je med krizo zaradi COVID-19 pokazalo, da je zdravstveni sistem 
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Republike Moldavije premalo razvit, zato se težko spopada z nedavnim porastom 
števila primerov; poziva Komisijo, države članice EU in Republiko Moldavijo, naj 
okrepijo sodelovanje na področju odpornosti javnega zdravstva, izmenjujejo dobro 
prakso in sodelujejo s civilno družbo ter skupnostjo gospodarskih družb ter malih in 
srednjih podjetij pri oblikovanju strategij odzivanja na epidemije, ki bodo osredotočene 
na najranljivejše družbene skupine; poziva moldavsko vlado, naj okrepi zdravstveni 
sistem, izboljša higienske standarde, zlasti v bolnišnicah, in svojemu prebivalstvu na 
pregleden in vključujoč način zagotovi vse pomembne informacije o pandemiji;

Sodelovanje na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) in napredek pri 
reševanju pridnestrskega konflikta

35. pozdravlja sodelovanje Republike Moldavije v misijah in operacijah v okviru skupne 
varnostne in obrambne politike (SVOP), preiskavah glede kibernetske varnosti in 
kibernetske kriminalitete, sodelovanje Republike Moldavije z Natom in njeno 
uskladitev z izjavami EU na področju skupne zunanje in varnostne politike; poziva 
institucije EU, naj Republiko Moldavijo vključijo v nove oblike sodelovanja na 
področju kibernetske varnosti, boja proti hibridnim grožnjam in preiskavam kibernetske 
kriminalitete;

36. priznava, kako pomembna je misija Evropske unije za pomoč na mejah v Moldaviji in 
Ukrajini (EUBAM) pri usklajevanju režima upravljanja meja in carinskega režima z 
režimom Unije, pa tudi v zvezi z rešitvijo pridnestrskega vprašanja; 

37. priznava, da ima Republika Moldavija edinstvene izkušnje in strokovno znanje, in se 
zaveda, da lahko prispeva k skupni varnostni in obrambni politiki Unije, ter spodbuja 
tesnejše sodelovanje na področju obrambne politike EU, vključno s sodelovanjem v 
PESCO, ko bo razjasnjeno vprašanje sodelovanja tretjih držav;

38. znova poudarja, da EU podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Republike 
Moldavije, pa tudi prizadevanja v okviru pogajalskega procesa 5+2, da bi dosegli mirno, 
trajno, celovito in politično rešitev pridnestrskega konflikta, ki bi temeljila na 
spoštovanju suverenosti in ozemeljske celovitosti Republike Moldavije znotraj njenih 
mednarodno priznanih meja, Pridnestrju pa podelili posebni status, ki bi zagotavljal 
varstvo človekovih pravic tudi na ozemljih, ki trenutno niso pod nadzorom ustavnih 
oblasti; ponavlja, da je generalna skupščina Združenih narodov 22. junija 2018 sprejela 
resolucijo, v kateri je pozvala Rusko federacijo, naj brezpogojno umakne svoje čete in 
oborožene sile z ozemlja Republike Moldavije, ter ponovno potrjuje podporo 
takojšnjemu izvajanju navedene resolucije;

39. spodbuja moldavsko vlado, naj še naprej spodbuja primerno okolje za reševanje sporov 
in izvaja dejavnosti, ki krepijo zaupanje in medosebne stike med sprtimi skupnostmi; 

40. priznava, da je varnost Republike Moldavije in pridnestrske regije vse bolj medsebojno 
povezana in da je stabilnost obeh glavni dejavnik pri preprečevanju in reševanju 
varnostnih izzivov, kot so hibridne grožnje, kibernetski napadi, kibernetsko vmešavanje 
v volitve, dezinformacijske in propagandne kampanje ter vmešavanje tretjih strani v 
politične, volilne in druge demokratične postopke;

41. pozdravlja prizadevanja moldavske vlade, da se prednosti poglobljenega in celovitega 
sporazuma o prosti trgovini in brezvizumskega režima razširijo na pridnestrsko regijo, 
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zaradi česar sta se občutno povečali mobilnost in trgovina z regijo, pa tudi vse 
dejavnosti, ki krepijo gospodarsko sodelovanje in povečujejo stopnjo menjave blaga 
med Republiko Moldavijo in Pridnestrjem;  

42. meni, da je poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini z zagotovitvijo 
breztarifnega dostopa do trgov EU za pridnestrska podjetja, registrirana na zahodnem 
bregu Dnestra, pri čemer carinske preglede izvajajo moldavski uradniki, občutno 
preusmeril trgovino iz Evrazijske gospodarske unije v Unijo; spodbuja moldavske 
oblasti, naj še naprej spodbujajo trgovino in sodelovanje s trgi EU, da bi izboljšale 
dostop do trgov, preglednost in dobre poslovne prakse ter omejile možnosti za tržno 
manipulacijo in monopolizacijo s strani oligarhov;

43. poudarja, da je treba pri vsakršni rešitvi pridnestrskega vprašanja spoštovati suvereno 
pravico Republike Moldavije, da sama izbere usmeritev obrambne in zunanje politike;

44. poziva oblasti Republike Moldavije, naj razmislijo o pripravi in izvajanju svežnja 
zakonov o preprečevanju sporov in kriznem upravljanju, ki so del moldavskega 
akcijskega načrta za obdobje 2017–2019;

Pravna država in dobro upravljanje

45. je zaskrbljen zaradi počasnega izvajanja reform v zvezi s pravno državo in 
demokratičnimi institucijami; poziva vlado Republike Moldavije, naj brez odlašanja 
konča pravosodne reforme, da bi zagotovila neodvisnost, nepristranskost ter 
učinkovitost sodstva in specializiranih protikorupcijskih institucij; poziva moldavsko 
vlado, naj pri tem zagotovi pregleden postopek oblikovanja sprememb k moldavski 
ustavi v zvezi z vrhovnim sodnim svetom in poskrbi za njihovo sprejetje, pri tem pa naj 
uporabi mednarodne precedenčne primere in primere dobre prakse v skladu s priporočili 
Beneške komisije ter v posvetovanju s strokovnjaki Sveta Evrope in EU, civilno družbo 
in drugimi zainteresiranimi akterji; obžaluje, da so bile spremembe v zvezi z 
imenovanjem članov vrhovnega sodnega sveta v parlamentu obravnavane po hitrem 
postopku; poudarja, da je treba zagotoviti neodvisnost vrhovnega sodnega sveta, in 
poziva moldavske oblasti, naj poskrbijo, da bosta imenovanje in napredovanje sodnikov 
potekala na podlagi dosežkov;

46. poziva oblasti, naj še naprej izvajajo učinkovita posvetovanja za sprejetje koncepta in 
akcijskega načrta za reformo pravosodja, ki bosta temeljila na izčrpnih diagnostičnih 
informacijah, in tako zagotovijo široko soglasje deležnikov ter dosledno spoštovanje 
moldavske ustave in evropskih standardov;

47. je zaskrbljen zaradi nizke stopnje zaupanja v integriteto in učinkovitost sodstva ter 
dovzetnosti pravosodne veje na politični pritisk, kar ovira njeno neodvisnost; poziva 
organe Republike Moldavije, naj zagotovijo, da bodo postopki imenovanja sodnikov 
pregledni in da bodo generalni tožilec, njegovo osebje in državni tožilci v splošnem 
delovali neodvisno in spoštovali najvišje standarde strokovnosti in integritete; 

48. v zvezi s tem poudarja, da je opaziti pomanjkanje sredstev in znanja o dobrem 
upravljanju, načelih pravne države in človekovih pravicah, kar negativno vpliva na 
učinkovito delovanje moldavske uprave, in poziva Komisijo, naj poveča sredstva v 
razpoložljivih instrumentih za proračunsko podporo in tehnično pomoč, katerih cilj je 
krepitev zmogljivosti pravosodnih organov in organov kazenskega pregona, pri tem pa 
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naj upošteva napredek pri izvajanju reform;

49. poziva oblasti Republike Moldavije, naj utrdijo popolno neodvisnost ustavnega sodišča 
in poskrbijo, da ne bo podvrženo nobeni obliki političnega vmešavanja; ostro zavrača 
vsakršen poskus ustrahovanja sodnikov ustavnega sodišča in pritiskov nanje in obsoja 
ogromen pritisk, izsiljevanje in nadlegovanje, ki so ga doživeli sodniki pred odločitvijo 
o ruskem posojilu; močno obžaluje poskuse politizacije ustavnega sodišča ter 
nedejavnost tožilcev in protikorupcijskega centra pri obrambi neodvisnosti ustavnega 
sodišča;

50. je zaskrbljen zaradi trajnega dolgoročnega pomanjkanja napredka na področju boja proti 
korupciji v Republiki Moldaviji, zato poziva vlado, naj okrepi boj proti korupciji in 
ujetju države, pa tudi proti pranju denarja, tihotapljenju in organiziranemu kriminalu, 
vključno s trgovino z ljudmi; poziva vlado Republike Moldavije, naj sprejme konkretne 
ukrepe za okrepitev neodvisnosti, integritete in učinkovitosti urada državnega 
protikorupcijskega centra in protikorupcijskega tožilstva ter zagotovi depolitizacijo 
javnih protikorupcijskih institucij in organov kazenskega pregona; poudarja potrebo po 
stalnih in usklajenih prizadevanjih za preprečevanje in kazenski pregon korupcije in 
organiziranega kriminala na visoki ravni; meni, da je to edini način za ponovno 
vzpostavitev zaupanja moldavskih državljanov in zagotovitev sprejetja trajnih reform v 
Republiki Moldaviji; poziva Komisijo, naj zagotovi veliko zanesljivejšo podporo 
organizacijam civilne družbe, ki spremljajo goljufije in dejavnosti pranja denarja;

51. poziva oblasti, naj okrepijo prizadevanja v boju proti organiziranemu kriminalu in za 
uničenje kriminalnih sistemov;

52. pozdravlja sprejetje zakona o sankcijah za kršitve pravil o preprečevanju pranja denarja 
z dne 21. maja 2020 in poziva k hitri pripravi smernic o uporabi nove zakonodaje ter 
specializiranem usposabljanju zadevnih organov; poziva vse zainteresirane strani, naj 
nadaljujejo stalna prizadevanja v boju proti tihotapljenju in pranju denarja ter za 
razbijanje kriminalnih mrež in zmanjševanje vpliva oligarhov; poziva k okrepljenemu 
sodelovanju z Europolom, Interpolom in carinskimi organizacijami, na primer Svetovno 
carinsko organizacijo ter protikorupcijskimi mrežami OECD;

53. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je bilo po podatkih iz poročila Komisije in ESZD o 
izvajanju pridružitvenega načrta za Moldavijo vzpostavljanje instrumentov in organov 
za preprečevanje goljufij in pranja denarja počasno; pričakuje, da bo vlada nadaljevala 
pot ukrepov, ki jih je na področju boja proti korupciji in razkrivanja kriminalnih 
dejavnosti in shem pranja denarja sprejela prejšnja vlada; 

54. je seznanjen z ukrepi, ki so bili sprejeti v zvezi s kazenskim pregonom zaradi množičnih 
bančnih goljufij, razkritih leta 2014, in drugih primerov pranja denarja; vendar znova 
izraža zaskrbljenost, ker še vedno ne poteka kazenski pregon vseh odgovornih za 
bančne goljufije, razkrite leta 2014, izterjava ukradenih sredstev pa poteka počasi; 
znova izraža zaskrbljenost, da doslej ni bilo mogoče izterjati omembe vrednih sredstev, 
in poudarja, da je treba sprejeti nadaljnje ukrepe v zvezi s tem; poziva moldavske 
organe, naj pospešijo kazenski postopek ter odgovorne nemudoma privedejo pred 
sodišče in izterjajo nezakonito odsvojena sredstva; poziva države članice, naj Republiki 
Moldaviji ponudijo velikodušno pomoč pri preiskavi primera, če bo zanjo zaprosila;

55. pozdravlja sprejetje novega zakona dne 18. junija 2020 o ukinitvi programa 
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državljanstev v zameno za naložbe, ki začne veljati 1. septembra 2020, ob izteku 
sedanjega moratorija; meni, da je to ključen korak za zmanjšanje tveganja korupcije, 
utaje davkov in pranja denarja v Republiki Moldaviji; ugotavlja, da bodo do ukinitve 
programa obravnavane samo že obstoječe vloge, in poziva Komisijo, naj skrbno 
spremlja, kako se bo to izvajalo;

56. poziva oblasti Republike Moldavije, naj povečajo preglednost pri financiranju političnih 
strank ter pravično in nepristransko preiščejo vse nepravilnosti; poudarja, da se je treba 
boriti proti korupciji v moldavskih političnih krogih; je globoko zaskrbljen zaradi 
nedavnih obtožb o podkupovanju poslancev, da bi spremenili politično pripadnost, pa 
tudi zaradi obtožb o ugrabitvah, ustrahovanju in pritisku na izvoljene predstavnike; 
poudarja, da je treba te obtožbe preiskati, in meni, da takšno ravnanje ni združljivo z 
vrednotami, na katerih temelji pridružitveni sporazum z Republiko Moldavijo; opozarja 
tudi na odgovornost političnih strank, da se borijo proti korupciji v lastnih vrstah; prav 
tako poziva oblasti, naj zagotovijo, da se v volilnih kampanjah ne bodo uporabljala 
sredstva dobrodelnih organizacij; poziva oblasti, naj prepovedo, da bi vladajoča 
politična opcija med volilno kampanjo uporabljala upravna sredstva;

Človekove pravice in temeljne svoboščine

57. priznava, da se je zakonodaja o varstvu človekovih pravic izboljšala, do česar je prišlo 
predvsem zaradi novega akcijskega načrta za človekove pravice za obdobje 2018–2022; 
poziva moldavske oblasti, naj občutno okrepijo prizadevanja ter sprejmejo izvedbene 
ukrepe in sekundarno zakonodajo, da bi ohranjale spoštovanje teh pravic in temeljnih 
svoboščin, predvsem za manjšine in ranljive skupine, kot so ženske in otroci, ki so tarča 
trgovcev z ljudmi, jezikovne manjšine, invalidi, Romi ter pripadniki skupine LGBT+, s 
tem pa bi prav tako priznale, da je spoštovanje človekovih pravic ključno merilo in 
osnovni pogoj za demokratično družbo;  je zaskrbljen, ker so večje težave na področju 
človekovih pravic še vedno nerešene in nekaznovane, na primer pritisk in politično 
motiviran pregon in pridržanje, mučenje, samovoljno pridržanje, težke in življenjsko 
nevarne razmere v zaporih, samovoljno ali nezakonito poseganje v zasebnost ter 
prisilno ali obvezno delo otrok;

58. izraža globo zaskrbljenost glede položaja Moldavijcev, ki so zaradi koronavirusne krize 
obtičali v državah članicah EU brez socialne zaščite; poziva Komisijo in države članice, 
naj v okviru COVID-19 zagotovijo enako obravnavanje sezonskih delavcev iz tretjih 
držav in državljanov EU, kot je navedeno v Direktivi 2014/36/EU, in opozarja, da 
morajo imeti ti delavci enake delavske in socialne pravice kot državljani EU; poziva 
države članice, naj priskrbijo kakovostna stanovanja za čezmejne in sezonske delavce, 
ki ne bi smela biti vezana na prejemke, in jim zagotovijo dostojne prostore, zasebnost 
najemnikov in pisne najemne pogodbe, nad čemer naj bdijo inšpektorati za delo, ter naj 
določijo standarde v zvezi s tem;

59. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je izvajanje zavez iz pridružitvenega sporazuma na 
socialnem področju, zlasti na področjih delovne inšpekcije, ukrepov proti diskriminaciji 
in socialnega dialoga, omejeno; je zaskrbljen, ker ni bil dosežen zadosten napredek pri 
odpravljanju makrofinančne ranljivosti, da bi znatno izboljšali življenjski standard, zdaj 
pa ga ogrožajo še posledice krize zaradi COVID-19; vztraja, da je treba v izvajanje 
pridružitvenih sporazumov obvezno vključiti sindikate in organizacije civilne družbe;
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60. poudarja, da mora Unija od Republike Moldavije zahtevati, naj prevzame odgovornost 
za svoje zaveze v zvezi s socialno razsežnostjo pridružitvenega sporazuma; poziva 
Komisijo, naj predloži podrobna letna poročila o napredku pri izvajanju socialnih in 
delovnih vidikov pridružitvenega sporazuma, v katerih ne bo analiziran samo prenos 
ustreznih direktiv in določb Unije, temveč tudi njihovo dejansko izvajanje; poziva 
Komisijo, naj upošteva predloge strokovnjakov za področje dela o uvedbi mehanizma 
za kaznovanje kršitev dogovorjenih standardov; predlaga, naj se izplačilo 
makrofinančne pomoči uporabi kot vzvod ali pogoj, s katerim bo Unija Republiko 
Moldavijo prisilila, da izboljša delovne pogoje za svojo delovno silo;

61. izraža zaskrbljenost glede spoštovanja človekovih pravic v pridnestrski regiji, zlasti v 
razmerah pandemije COVID-19;

62. poziva Komisijo, naj nadgradi zanemarjena področja iz pridružitvenih sporazumov, ki 
vključujejo pomembna področja, kot so enakost spolov, evropski zeleni dogovor in 
preprečevanje zdravstvenih kriz;

63. poudarja, da je enakost spolov eden ključnih pogojev za trajnosten in vključujoč razvoj; 
poziva moldavsko vlado in oblasti, naj izvedejo ukrepe za dodatno izboljšanje 
zastopanosti žensk in njihovo enako obravnavo na vseh ravneh političnega in 
družbenega življenja; poziva Komisijo, naj vključi načelo enakosti spolov v vse 
politike, programe in dejavnosti, ki se nanašajo na Republiko Moldavijo, oblasti slednje 
pa poziva, naj spodbujajo programe, ki dosledno vključujejo razsežnost enakosti spolov, 
zagotavljajo več podpore najbolj prikrajšanim in ranljivim skupinam v družbi ter 
izvajajo zakonodajo za boj proti sovražnemu govoru in nasilju, ki sta usmerjena proti 
ranljivim skupinam;

64. poziva moldavske oblasti, naj ratificirajo Istanbulsko konvencijo, ki jo je Republika 
Moldavija podpisala 6. februarja 2017, a zamuja z njeno ratifikacijo, čeprav je ta 
izrecno navedena med cilji nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice za 
obdobje 2018–2022 in nacionalne strategije za preprečevanje nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter boj proti njima za obdobje 2018–2023; opozarja, da je nasilje nad 
ženskami in deklicami v Republiki Moldaviji zelo pogosto, saj sta dve od petih žensk po 
dopolnjenem 15. letu starosti doživeli fizično in/ali spolno nasilje partnerja ali druge 
osebe;

65. poziva k nadaljnjim ukrepom pri izvajanju nacionalne zakonodaje za preprečevanje 
trgovine z ljudmi in boj proti njej ter k znatnemu povečanju kakovosti storitev za žrtve, 
pa tudi k večji zaščiti, pomoči in podpori žrtvam kaznivih dejanj, zlasti otrokom, med 
preiskavami in po sodnih postopkih; prav tako poziva k večji podpori pri ponovnem 
vključevanju žrtev v družbo; poziva k tesnejšemu sodelovanju med pravosodnimi 
organi in organi pregona Republike Moldavije in držav članic, da bi zmanjšali čezmejni 
kriminal, zlasti trgovino z ljudmi in prepovedanimi drogami;

66. poziva oblasti, naj zagotovijo pravico do poštenega sojenja in spoštovanje človekovih 
pravic v prostorih za pridržanje ter poboljševalnih zavodih, pri čemer naj obravnavajo 
tudi neustrezno zdravstveno oskrbo; v zvezi s tem poudarja potrebo po zagotovitvi 
varnega okolja za zapornike; poleg tega poziva k ukrepom za preprečitev selektivnega 
in politično motiviranega pravosodja;

67. ponovno poziva moldavske oblasti, naj zagotovijo, da se bodo vse zahteve tretjih držav 
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za izročitev pregledno obravnavale, sodni postopki pa potekali povsem v skladu z 
evropskimi načeli in standardi;

68. poziva k bolj konkretnim ukrepom za izboljšanje pogojev v prostorih za pridržanje in 
odpravo pridrževanja invalidov v psihiatričnih bolnišnicah proti njihovi volji; poziva k 
popolni odpravi mučenja in grdega ravnanja v zaporih, ki se izvaja kot pritisk na zaprte 
ali pridržane politične nasprotnike;

69. priznava ukrepe, sprejete na nacionalni ravni za preprečevanje mučenja in boj proti 
njemu, vendar poudarja, da je Evropsko sodišče za človekove pravice Republiko 
Moldavijo večkrat obsodilo zaradi mučenja in grdega ravnanja; zato poziva k 
ustanovitvi popolnoma neodvisne agencije, ki bo posebej namenjena preiskovanju 
obtožb o mučenju in drugih kršitvah človekovih pravic, ki naj bi jih zagrešili policija in 
drugi uradniki organov pregona;

70. je zaskrbljen, ker je v javnih razpravah še vedno prisoten sovražni govor, tudi kadar 
razpravljajo politiki in verski voditelji ter vodje skupnosti; v zvezi s tem poudarja, da so 
tarča zlasti ženske in osebe LGBTI+; poziva javne uradnike, naj se vzdržijo sovražnega 
govora in javno obsodijo sovražni govor, kadar se pojavi, oblasti pa poziva, naj 
izpopolnijo pravni in institucionalni okvir za boj proti sovražnemu govoru, da bi se z 
njim spopadli z vsemi razpoložljivimi mehanizmi;

71. opozarja, da je bil osnutek zakona, ki vzpostavlja zakonodajo na podlagi primera 
Magnitskega, že predstavljen moldavskemu parlamentu; poziva zakonodajni organ, naj 
nadaljuje obravnavo zakona, saj bi njegovo sprejetje prispevalo k boju proti kršitvam 
človekovih pravic, korupciji in pranju denarja;

Trgovinsko in gospodarsko sodelovanje 

72. meni, da bi morala biti pomoč EU Republiki Moldaviji še naprej namenjena predvsem 
izboljšanju življenjskega standarda državljanov ter usmerjena na področja, kot so 
spodbujanje razvoja MSP, pomoč mladim in splošna reforma izobraževalnega ter 
zdravstvenega sektorja;

73. pozdravlja podjetniške pobude, ki so namenjene vzpostavitvi okolja za zagonska 
podjetja v Moldaviji; vendar priznava, da so potrebne dodatne reforme javnega sektorja 
in finančna pomoč, da bi ustvarili dodatne zaposlitvene priložnosti, ki bodo mlade in 
usposobljene delavce spodbudile k vrnitvi v državo izvora;

74. poziva Komisijo, naj prispeva k obravnavi gospodarskih izzivov, s katerimi se soočajo 
mladi v Republiki Moldaviji, z vlaganjem v programe, namenjene mladim in 
socialnemu podjetništvu, ter s krepitvijo povezav med reformami izobraževalnih 
sistemov in zahtevami trga dela; poudarja, da je treba vlagati v programe, ki so 
namenjeni mladim s podeželskih območij, saj je ta kategorija najbolj ranljiva in ima 
manj socialno-ekonomskih priložnosti kot mladi z mestnih območij;

75. priznava, da je pojav bega možganov, ki ga pogosto povzroča pomanjkanje zaupanja v 
sodstvo, nepotizem in odsotnost ustreznih reform v državi, resno ogroža moldavsko 
prihodnost in je zaskrbljen zaradi množičnega izseljevanja moldavskih državljanov, ki 
še povečuje negativne demografske trende; spodbuja moldavsko vlado, naj začne 
izvajati dodatne ukrepe, s katerimi bi preprečila ta pojav in se mu zoperstavila, zlasti naj 



RR\1214333SL.docx 23/33 PE652.425v03-00

SL

ustvari priložnosti, izboljša pogoje in poveča plače za mlade delavce v matični državi, 
da bi se po študiju ali usposabljanju v tujini vrnili domov, prav tako pa naj podpre 
podjetništvo mladih; poziva Komisijo, naj se v svojih programih osredotoči na to 
vprašanje;

76. pozdravlja diverzifikacijo moldavskega gospodarstva in občutno povečanje trgovine 
med Republiko Moldavijo in Unijo, pa tudi dejstvo, da je Unija največja vlagateljica v 
državi; pozdravlja dejstvo, da je trgovina z Unijo v letu 2018 zajemala 70 % skupnega 
izvoza Republike Moldavije in 56 % skupne trgovine; pozdravlja nadaljnji napredek na 
področjih, kot so carinski zakonik, varstvo pravic intelektualne lastnine, vključno z 
geografskimi označbami, izboljšanje sanitarnih in fitosanitarnih standardov ter 
izboljšanje tržnih pogojev na področjih energije, javnega naročanja in dostopa do 
financiranja za MSP;

77. spodbuja popolno izvajanje poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini, da 
bi dodatno okrepili dvostranske trgovinske in naložbene odnose med EU in Republiko 
Moldavijo, med drugim z odpravo netarifnih ovir za trgovino, olajšanjem dostopa do 
enotnega trga in napredkom pri vključevanju vanj; opozarja, da je treba v poglobljenem 
in celovitem sporazumu o prosti trgovini z Republiko Moldavijo spoštovati pravila iz 
poglavij o trajnostnem razvoju v skladu z mednarodnimi zavezami, zlasti Pariškim 
sporazumom, in pravila STO;

78. pozdravlja, da je moldavski parlament kot podlago za državno podeželsko politiko 
sprejel evropski pristop LEADER; vendar spodbuja Republiko Moldavijo, naj med 
drugim tudi z namenskimi ukrepi v naslednji nacionalni strategiji za kmetijstvo in 
razvoj podeželja v celoti izkoristi priložnosti preferencialnega izvoza v Unijo z bolj 
učinkovito in trajnostno obdelavo kmetijskih zemljišč ter bolj demokratičnim dostopom 
in uporabo zemljišč, tako da bo proizvajala kmetijske izdelke, s katerimi bo okrepila 
relativne kmetijske prednosti Republike Moldavije;

79. pozdravlja regulativno zbliževanje s pravnim redom EU in spodbuja Komisijo, naj 
moldavskim institucijam in javni upravi pri tem zagotavlja tehnično in finančno pomoč; 
poudarja, da bi bilo treba s takšno pomočjo izboljšati poznavanje človekovih pravic in 
načel pravne države, ter poziva moldavske oblasti, naj pospešijo približevanje 
pridružitvenemu sporazumu/poglobljenemu in celovitemu sporazumu o prosti trgovini, 
vključno s standardi za zdravje živali in varnost hrane;

80. pozdravlja nacionalno strategijo Digitalna Moldavija 2020, vendar zahteva, naj 
Komisija zagotovi podporo in pomoč programom ter reformam v zvezi z medijsko in 
informacijsko pismenostjo, ki bodo odražali sedanjo digitalno dobo, ter nadgradi 
sektorsko sodelovanje v digitalnem gospodarstvu; poziva Republiko Moldavijo, naj 
vzpostavi zanesljivo digitalno tržno gospodarstvo, poveča potrebo po napredku na 
področju odprtih podatkov, razširi krog uporabnikov digitalnih sistemov in poveča 
dostop državljanov do elektronskih storitev in različnih komunikacijskih rešitev;

81. poziva Komisijo, naj podpre naložbe v sektorje s potencialom za razvoj, rast in 
konkurenčnost v EU, zlasti v treh strateško pomembnih sektorjih (tj. trajnostna energija 
in podnebje, enotni digitalni trg, kibernetska varnost in promet);

82. poziva moldavsko vlado, naj se osredotoči tudi na družbeno razsežnost trgovine in 
trajnostnega razvoja, pri tem pa spoštuje in uveljavlja delovne standarde, ratificira in 
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začne v celoti izvajati vse konvencije Mednarodne organizacije dela ter odpravi 
preostale pomanjkljivosti v sistemu delovnih inšpekcij ter obravnava njegove omejitve 
in napake, pa tudi težave pravosodnega sistema, ki negativno vplivajo na uveljavljanje 
delovnih standardov;

83. poziva moldavske oblasti, naj sprejmejo in izvajajo politike za ureditev sodelovanja 
subjektov iz jurisdikcij, ki ne izvajajo mednarodnih standardov preglednosti (offshore 
jurisdikcije), ali podjetij, ki jih takšne družbe neposredno ali posredno nadzorujejo, v 
poslovanju z javnimi organi (javna naročila, privatizacija, koncesije in javno-zasebna 
partnerstva);

84. poziva EU, naj preuči možnost, da bi države, ki so z EU sklenile pridružitveni 
sporazum/poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini, vključili v enotno območje 
plačil v eurih (SEPA), saj bi imeli državljani od tega koristi, pozitivno pa bi tudi 
vplivalo na priložnosti za razvoj malih in srednjih podjetij;

Energija, okolje in podnebne spremembe

85. poziva moldavsko vlado, naj dodatno reformira energetski sektor, da bi povečala 
odpornost in preglednost stroškov ter pogodb v sektorju in izboljšala energetsko 
neodvisnost in učinkovitost, zlasti s povečanjem medsebojne energetske povezanosti z 
Unijo, diverzifikacijo energetskih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, ter 
zmanjšanjem odvisnosti od fosilnih goriv; poudarja, da so vsi ti vidiki izjemno 
pomembni za okrepitev energetske varnosti države; 

86. pozdravlja ukrepe za okrepitev institucionalne zmogljivosti in neodvisnosti 
energetskega regulatorja, spodbuja sprejetje nujno potrebnih ukrepov za izvajanje 
tretjega energetskega svežnja, zlasti na področju zemeljskega plina; ter meni, da je treba 
zagotoviti popolno skladnost s pravnim redom Energetske skupnosti; predvsem poziva 
nacionalno agencijo Republike Moldavije za energetsko regulacijo, naj potrdi pravila za 
trg energije, ki temeljijo na pravični konkurenci, in zagotovi, da jih bodo izpolnjevali 
vsi udeleženci na trgu, vključno s podjetji v državni lasti;

87. poudarja, da je pomembno okrepiti infrastrukturno sodelovanje v regiji, tudi z namenom 
diverzifikacije oskrbe z energijo v Republiki Moldaviji, in izboljšati povezljivost 
moldavskega energetskega sektorja, hkrati pa zagotoviti okoljsko trajnostnost; 

88. poudarja, kako pomembna je diverzifikacija električnega sistema Republike Moldavije; 
poziva moldavske oblasti, naj zagotovijo potrebno podporo in sredstva za pravočasno 
izvedbo projekta medsebojnih povezav električnih sistemov Republike Moldavije in 
Romunije;

89. spodbuja moldavske oblasti, naj si še naprej prizadevajo izboljšati energetsko varnost 
države, in pozdravlja da bo plinovod Ungheni–Kišinjev končan do konca leta 2020; 
prav tako poziva Komisijo, naj vključi Republiko Moldavijo v stresne teste, ki se 
izvajajo za notranji trg energije;

90. želi pohvaliti dogovor med Republiko Moldavijo, Ukrajino in Romunijo iz decembra 
2019, da se omogoči prenos plina v Ukrajino in Moldavijo prek transbalkanskega 
plinovoda, in akcijski načrt iz februarja 2020, s katerim se bo zagotovila neodvisnost 
družbe Moldovatransgaz, ki je operater prenosnega sistema; 
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91. pozdravlja ukrepe, sprejete za asinhrono povezovanje elektroenergetskega sistema 
Republike Moldavije z EU prek Romunije, ki je pomemben mejnik pri krepitvi in 
diverzifikaciji moldavske energetske infrastrukture; poziva oblasti, naj s podporo EU 
izpolnijo cilj povezave Republike Moldavije z elektroenergetskim omrežjem Romunije 
do leta 2024;

92. pozdravlja sveženj Republike Moldavije iz februarja 2019 o podnebju in okolju ter njen 
nacionalni odziv, s katerim je postala četrta država na svetu, ki je sekretariatu Okvirne 
konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) predložila 
posodobljene nacionalno določene prispevke (NDC2), vključno z višjimi cilji glede 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov; poziva k okrepljenim prizadevanjem v zvezi z 
nacionalnimi zavezami glede Pariškega sporazuma iz leta 2015 za boj proti podnebnim 
spremembam in k vključevanju podnebnih sprememb v vsa področja oblikovanja 
politik;

93. poziva Republiko Moldavijo, naj si še bolj prizadeva za boj proti podnebnim 
spremembam, zlasti ko gre za ravnanje z odpadki in gospodarjenje z vodo iz reke 
Nistru, Komisijo pa, naj olajša sodelovanje Republike Moldavije v evropskem zelenem 
dogovoru in poskrbi, da poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini ne bo v 
nasprotju z okoljskimi cilji in pobudami iz dogovora;

94. se zaveda, da je treba izobraževalni sistem v Republiki Moldaviji še posodobiti in da 
imajo mladi vse pomembnejšo vlogo na vseh življenjskih področjih, ter poziva EU, naj 
zagotovi dodatno podporo, zlasti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
za zadovoljitev potreb trga dela; poudarja, da je treba spodbujati priložnosti za mlade za 
prostovoljno delo in državljansko udejstvovanje ter okrepiti naložbe v mlade z 
razširitvijo financiranja za moldavske predstavnike v obstoječih programih mobilnosti, 
kot so Erasmus+, Ustvarjalna Evropa in Obzorje 2020, ter povečanjem njihove udeležbe 
v teh programih;

95. spodbuja Komisijo, naj izvede posvetovanje ter pripravi in vzpostavi prilagojene 
programe za državljane, ki bodo prek spletne platforme za oddajo vlog za sredstva ter 
poročanje o njihovi porabi omogočale neposreden stik z upravičenci; poziva, naj se pri 
tem upoštevajo cilji zelenega dogovora in vsakodnevne potrebe državljanov Republike 
Moldavije;

Institucionalne določbe

96. poudarja, da brez pristne zavzetosti političnih krogov, da reformirajo državo in dejansko 
začnejo izvajati pridružitveni sporazum z Unijo, ni mogoče doseči resničnega in 
trajnega napredka; v zvezi s tem spodbuja vse politične akterje in politične sile v državi, 
naj spodbujajo in razvijajo večstrankarske oblike ter dobroverno sodelovanje pri 
doseganju strateških ciljev Republike Moldavije ter tako prispevajo h kakovosti 
demokracije in izboljšanju življenjskih pogojev ljudi; ob upoštevanju tega spodbuja 
moldavske oblasti, naj prek dialoga Jeana Monneta podprejo dialog med strankami in 
gradnjo parlamentarnih zmogljivosti;

97. poziva vse institucije EU in države članice, naj v tesnem sodelovanju z oblastmi 
Republike Moldavije moldavske državljane bolje obveščajo o koristih pridružitvenega 
sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini in pomoči EU;
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98. poziva Komisijo, naj okrepi delegacijo Evropske unije v Republiki Moldaviji in poglobi 
spremljanje, okrepi pa naj tudi projektno skupino v Kišinjevu, da bo lahko Republika 
Moldavija učinkovito obveščala o približevanju zakonodaji EU, preprečevala širjenje 
dezinformacij in spodbujala pozitivno podobo EU in Republike Moldavije;

°

° °

99. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in 
podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko ter predsedniku, vladi in parlamentu Republike Moldavije.
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MNENJE ODBORA ZA MEDNARODNO TRGOVINO

za Odbor za zunanje zadeve

o letnem poročilu o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
(2019/2201(INI))

Pripravljavka mnenja: Markéta Gregorová

POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja pozitivne rezultate, dosežene pri trgovini in gospodarstvu z izvajanjem 
poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja (DCFTA), kar je omogočilo 
preusmeritev trgovine Republike Moldavije (v nadaljnjem besedilu: Moldavije) in 
znatno povečanje trgovine z EU, ki je v letu 2019 znašala 54 % vse njene trgovine; v 
zvezi s tem ugotavlja, da je EU največja trgovinska partnerica Moldavije in tudi 
največja vlagateljica v državi, pa tudi, da je izvajanje poglobljenega in celovitega 
prostotrgovinskega območja prineslo koristi obema stranema, zlasti v kmetijskem in 
živilskem sektorju;

2. poziva moldavske organe, naj razmislijo o približevanju zakonodaji EU ter o ustreznem 
izvajanju in izvrševanju ustrezne zakonodaje; ter naj nadaljujejo z napredkom in 
izvajajo reforme, saj je izvajanje DCFTA pomembna priložnost za rast moldavskega 
gospodarstva in razvoj podjetij v Moldaviji, kar vključuje nadaljnjo razširitev DCFTA 
in njegovih koristi za pridnestrsko regijo, zlasti kar zadeva uvedbo DDV in podporo za 
mala in srednja podjetja, ki so v moldavskem gospodarstvu največji sektor;

3. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo strateški cilj Moldavije, da še bolj 
izkoristi dejanski potencial, ki ga omogoča prosta trgovina z EU, odpravi netarifne ovire 
za trgovino, olajša dostop in doseže napredek pri vključevanju na enotni trg;

4. pozdravlja izplačilo drugega obroka makrofinančne pomoči Moldaviji in prizadevanja 
Moldavije, da izpolni ustrezne pogoje; podpira sklenitev novega memoranduma o 
soglasju o novem izrednem programu makrofinančne pomoči EU, namenjenem 
odpravljanju negativnega učinka pandemije covida-19 na gospodarstvo, in z 
zanimanjem pričakuje izvajanje sprejetih zavez; opozarja, da je treba za dodelitev 
makrofinančne pomoči določiti izpolnjevanje pogojev, namreč izvajanje dejanskih 
demokratičnih reform, s katerimi se izpolnjujejo merila in zagotavlja približevanje 
zakonodaje, ter da je potrebna pobuda „več za več“; v zvezi s tem obžaluje, da 
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Moldavija nezadostno izpolnjuje zahteve EU, zlasti na področju pravosodja, reforme 
energetskega sektorja in carinskega zakonika, zaradi česar se je Komisija odločila 
preklicati izplačilo tretjega obroka makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji; je 
zaskrbljen, ker še vedno ni dosežen zadovoljiv napredek pri preiskavi bančnih goljufij iz 
leta 2014 in s tem povezanih izterjatvah premoženja; poziva Komisijo, naj moldavskim 
oblastem po potrebi zagotovi pomoč pri preiskovanju tega primera ter v zvezi s tem 
pridobi neodvisno strokovno znanje in sodeluje z moldavsko civilno družbo, da bi v 
celoti ocenila doseženi napredek;

5. pozdravlja dokončno pripravo in sprejetje novega moldavskega carinskega zakonika, ki 
bo omogočal boljše naložbe in prispeval k vzpostavitvi konkurenčnega poslovnega 
okolja; poziva k okrepitvi in večji zavezanosti pri izvajanju prizadevanj za dobro 
upravljanje in približevanje standardov pravne države, zlasti tistih, ki so namenjeni 
krepitvi neodvisnega sodstva; opozarja, da so neodvisni in nepristranski mediji brez 
političnega vmešavanja temelj demokratične družbe;

6. poudarja, da so potrebne reforme za izboljšanje preglednosti, vključno na področjih, 
povezanih s trgovino, in spodbuja Moldavijo k doseganju dodatnega napredka na 
področju javnega naročanja, da bi ga modernizirala in preprečevala korupcijo; opozarja, 
da morata EU in Moldavija dosledno podpirati organizacije civilne družbe, ki 
spremljajo goljufiva dejanja in dejavnosti pranja denarja, saj imajo pomembno vlogo v 
neodvisnih regulativnih mehanizmih;

7. poziva Moldavijo, naj dosledno spoštuje okoljske cilje in pobude v okviru 
poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja, kot tudi mednarodne zaveze 
glede trajnostne trgovine in razvoja, zlasti iz Pariškega sporazuma; pozdravlja podnebni 
in okoljski sveženj, ki ga je Moldavija sprejela februarja 2019, ter njen nacionalni 
odziv, s katerim je postala četrta država na svetu, ki je sekretariatu Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) predložila posodobljene 
nacionalno določene prispevke (NDC2), vključno z višjimi cilji glede zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov;

8. poziva Komisijo, naj podpre naložbe v sektorje s potencialom za razvoj, rast in 
konkurenčnost v EU, zlasti v treh strateško pomembnih sektorjih (tj. trajnostna energija 
in podnebje, enotni digitalni trg, kibernetska varnost in promet);

9. poudarja, da je treba izvajati sanitarne in fitosanitarne standarde EU, vključno z 
zdravjem živali in varnostjo hrane;

10. poziva moldavsko vlado, naj se osredotoči na družbeno razsežnost trgovine in 
trajnostnega razvoja, tako da obravnava omejitve in pomanjkljivosti sistema delovne 
inšpekcije ter težave pravosodnega sistema, ki negativno vplivajo na uveljavljanje 
delovnih standardov;

11. poziva Komisijo, naj podpre programe za mlade, ki podpirajo socialno podjetništvo, s 
poudarkom na mladih na podeželju, da bi okrepili izobraževalne sisteme in zagotovili, 
da bodo izpolnjevali zahteve trga dela, da bi tako zaščitili najranljivejše in zagotovili 
ustrezne družbeno-ekonomske priložnosti;

12. poziva EU, naj preuči možnost, da bi države pogodbenice sporazuma o 
pridružitvi/DCFTA vključili v enotno območje plačil v eurih (SEPA), saj bi imeli 
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državljani od tega koristi, pozitivno pa bi tudi vplivalo na priložnosti za razvoj malih in 
srednjih podjetij;

13. poziva Komisijo, naj nadgradi zanemarjena področja iz pridružitvenih sporazumov, ki 
vključujejo pomembna področja, kot so enakost spolov, evropski zeleni dogovor in 
preprečevanje zdravstvenih kriz;

14. poziva Komisijo, naj okrepi delegacijo Evropske unije v Republiki Moldaviji in poglobi 
spremljanje, okrepi pa naj tudi projektno skupino v Kišinjevu, da bo lahko Moldavija 
učinkovito obveščala o približevanju zakonodaji EU, preprečevala širjenje 
dezinformacij in spodbujala pozitivno podobo EU in Moldavije;

15. poziva k nadaljnjemu izboljševanju povezljivosti, ki olajšuje elektronsko trgovanje in 
digitalno trgovino, ter pozdravlja nacionalno strategijo „Digitalna Moldavija 2020“ in 
prizadevanja Moldavije za vzpostavitev pravega digitalnega tržnega gospodarstva; 
poziva Komisijo in Moldavijo, naj podpirata ter spodbujata programe in reforme za 
nadgradnjo sektorskega sodelovanja v digitalnem gospodarstvu.
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