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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN

Het Europees Parlement blijft regelmatig toezicht houden op de uitvoering van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië, waar ook een diepe en brede 
vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) bij hoort. Het Parlement beoordeelt bij dat toezicht de 
geboekte vooruitgang en geeft sturing voor de toekomst.

Sinds de aanneming van de vorige resolutie op 20 oktober 2020 over de uitvoering van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië hebben er twee keer 
verkiezingen plaatsgevonden, die het politieke landschap van het land door elkaar hebben 
geschud. Op 15 november 2020 won Maia Sandu de presidentsverkiezingen met een krachtige 
hervormingsgezinde en pro-Europese boodschap. Bij de vervroegde parlementsverkiezingen 
van 11 juli 2021 won de hervormingsgezinde Partij van Actie en Solidariteit een meerderheid 
van de zetels. De Moldavische bevolking heeft dus bevestigd dat zij verandering wenst. Voor 
het eerst hebben de president, het parlement en de regering van Moldavië eenzelfde politieke 
visie, namelijk een Europese toekomst, geschraagd door de nodige hervormingen en de 
bestrijding van de alomtegenwoordige corruptie, die het land al zo lang plaagt.

Op het moment dat dit verslag verschijnt, zijn een aantal belangrijke stappen gezet om de 
hervormingen uit te voeren, maar moet er nog veel werk worden verzet. Er moet snel worden 
opgetreden om de hoge verwachtingen van de bevolking van Moldavië in te lossen en hun 
leefomstandigheden eindelijk concreet te verbeteren. De volledige benutting van de 
mogelijkheden die het kader van de associatieovereenkomst en de DCFTA biedt, kan een 
belangrijke bijdrage aan dit proces leveren. De autoriteiten in Moldavië hebben alle mogelijke 
politieke, financiële en technische bijstand van de EU nodig om het momentum van de 
vooruitgang te behouden. De intensivering van de contacten tussen de EU en Moldavië, ook op 
het hoogste politieke niveau, is een duidelijke uiting van wederzijds engagement voor een 
resultaatgerichte samenwerking.

Het door de Europese Commissie aangekondigde economisch herstelplan voor Moldavië, ter 
waarde van maximaal 600 miljoen EUR, kan een belangrijke stimulans zijn, niet alleen om de 
verwoestende gevolgen van de COVID-19-pandemie te verzachten, maar ook om vaart te zetten 
achter de veranderingen die nodig zijn om Moldavië beter bestand te maken tegen toekomstige 
uitdagingen. De EU blijft Moldavië macrofinanciële bijstand verlenen: op 4 januari 2022 heeft 
de Commissie een nieuw financieel pakket van 150 miljoen EUR voorgesteld.

De belangrijkste overheidsinstellingen in Moldavië moeten ook worden versterkt om het 
vertrouwen van de burgers terug te winnen en de instellingen sterker te maken tegen hegemonie 
van bepaalde partijen, zoals in het verleden het geval was. In dit verband zijn justitiële en 
administratieve hervormingen van cruciaal belang. Het Europees Parlement zal ook een rol 
spelen bij de versterking van het parlement van de Republiek Moldavië door middel van een 
uitgebreid en ambitieus steunprogramma, zo werd bevestigd in het memorandum van 
overeenstemming tussen de twee instellingen dat op 29 november 2021 is ondertekend.

Het is bemoedigend om de voornemens te zien om de samenwerking tussen de drie 
geassocieerde landen – Georgië, Moldavië en Oekraïne – te intensiveren. Het initiatief van dit 
“associatietrio” is door de EU erkend in de gezamenlijke verklaring van de top van het Oostelijk 
Partnerschap van 15 december 2021. Met name de ambities van de geassocieerde partners voor 
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nauwere sectorale samenwerking met de EU kunnen een verdere impuls geven aan hun 
Europese integratie, modernisering en daarmee samenhangende hervormingen.

De EU-steun voor Moldavië blijft onverminderd bestaan en is noodzakelijk, aangezien het land 
nog steeds te maken heeft met externe druk als gevolg van zijn geopolitieke oriëntatie. De 
gascrisis eind 2021 was een duidelijk voorbeeld van deze uitdagingen, en de EU heeft snel 
gereageerd door Moldavië bijstand te verlenen. De 5 + 2-gesprekken, waarover internationale 
overeenstemming is bereikt en waarbij de EU een waarnemer is, moeten snel vorderingen 
maken en tot een alomvattende en vreedzame oplossing komen voor Transnistrië. Tijdens de 
top van het Oostelijk Partnerschap herhaalde de EU dat zij de territoriale integriteit, 
onafhankelijkheid en soevereiniteit van alle oostelijke partners binnen hun internationaal 
erkende grenzen zal ondersteunen.

De rapporteur bouwt voort op ontmoetingen met de politieke leiders van Moldavië, 
vertegenwoordigers van de autoriteiten en het maatschappelijk middenveld, de Europese 
Commissie en de EDEO, alsook op de werkzaamheden van het Parlementair Associatiecomité 
EU-Moldavië, en wil alle belanghebbenden bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan het 
verslag.
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek 
Moldavië
(2021/2237(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 8 en titel V, en met name de artikelen 21, 22, 36 en 37, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU), alsook het vijfde deel van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek 
Moldavië (hierna “Moldavië” genoemd), anderzijds (AO), die een diepe en brede 
vrijhandelsruimte (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) omvat en die 
op 1 juli 2016 volledig in werking is getreden,

– gezien de instelling van een visumvrije regeling voor onderdanen van Moldavië in 
maart 2014 als gevolg van de door het Europees Parlement en de Raad aangebrachte 
wijzigingen in Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad1,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid over het Oostelijk Partnerschap, in de aanloop naar de top van juni 
2020,

– gezien het gezamenlijke werkdocument van de Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden (EDEO) over het uitvoeringsverslag van de associatieovereenkomst met 
de Republiek Moldavië van 13 oktober 2021 (SWD(2021)0295),

– gezien het resultaat van de zesde vergadering van de Associatieraad tussen de EU en 
Moldavië van 28 oktober 2021,

– gezien de gezamenlijke verklaringen van de toppen van het Oostelijk Partnerschap, 
waarvan de meest recente op 15 december 2021 in Brussel heeft plaatsgevonden,

– gezien het gezamenlijk werkdocument van de diensten van de Commissie en de EDEO 
getiteld “Herstel, veerkracht en hervorming: prioriteiten van het Oostelijk Partnerschap 
na 2020” van 2 juli 2021 (SWD(2021)0186),

– gezien het op 17 mei 2021 ondertekende memorandum van overeenstemming tussen het 
ministerie van Buitenlandse Zaken van Georgië, het ministerie van Buitenlandse Zaken 
en Europese Integratie van de Republiek Moldavië en het ministerie van Buitenlandse 
Zaken van Oekraïne – het “associatietrio” – over de totstandbrenging van nauwere 

1 Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lĳst van derde landen 
waarvan de onderdanen bĳ overschrĳding van de buitengrenzen in het bezit moeten zĳn van een visum en de 
lĳst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zĳn vrĳgesteld, PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1.
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samenwerking op het gebied van Europese integratie,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders van het 
associatietrio Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne, na de 6e top van het 
Oostelijk Partnerschap op 15 december 2021,

– gezien het verzoek van Moldavië om toetreding tot de Europese Unie, dat op 3 maart 
2022 werd ingediend,

– gezien de door de voorzitter van het Europees Parlement op 16 maart 2022 ontvangen 
brief van de premier van de Republiek Moldavië met het verzoek om de 
macrofinanciële bijstand aan Moldavië te verhogen, 

– gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken over de Republiek Moldavië van 
26 februari 2018,

– gezien de resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 
26 januari 2021 getiteld “Rechters in Polen en de Republiek Moldavië moeten 
onafhankelijk blijven”2,

– gezien de adviezen en aanbevelingen van het Bureau voor Democratische Instellingen 
en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(OVSE/ODIHR) en van de Commissie van Venetië van de Raad van Europa, met name 
die van 15 maart 2018 over de hervorming van het kiesstelsel in Moldavië, van 24 juni 
2019 over de constitutionele situatie met bijzondere aandacht voor de mogelijkheid om 
het parlement te ontbinden, van 14 oktober 2019 over de ontwerpwet inzake de 
hervorming van het Hooggerechtshof en het openbaar ministerie, en van 13 december 
2021 over de wijzigingen van 24 augustus 2021 aan de wet inzake het openbaar 
ministerie,

– gezien de juridische analyse van de wet tot wijziging van de wet inzake audiovisuele 
mediadiensten van de Republiek Moldavië, die op 14 januari 2022 werd gepresenteerd 
door de OVSE-vertegenwoordiger voor mediavrijheid,

– gezien de uitkomst van de 12e mensenrechtendialoog tussen de EU en Moldavië van 
13 september 2021 die per videoconferentie werd gehouden,

– gezien de aanbevelingen en werkzaamheden van het Parlementaire Associatiecomité 
EU-Moldavië, de Parlementaire Vergadering Euronest, het Forum voor het 
maatschappelijk middenveld van het Oostelijk Partnerschap, het Platform voor het 
maatschappelijk middenveld EU-Moldavië en andere vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld in Moldavië, 

– gezien de nationale strategie voor regionale ontwikkeling voor 2022-2028 die door 
regering van Moldavië is vastgesteld,

– gezien het nieuwe actieplan van de regering voor de periode 2020-2023,

– gezien de conclusies van de verkiezingswaarnemingsmissie van het Europees Parlement 

2 Resolutie 2359 (2021).
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naar Moldavië in verband met de vervroegde parlementsverkiezingen van 11 juli 2021, 
die was geïntegreerd in de internationale verkiezingswaarnemingsmissie onder leiding 
van het OVSE/ODIHR,

– gezien de verklaring van hoge vertegenwoordiger Josep Borrell en commissaris 
Olivér Várhelyi van 12 juli 2021 over de parlementsverkiezingen,

– gezien zijn eerdere resoluties over Moldavië, en met name de eerdere resolutie van 
20 oktober 2020 over de tenuitvoerlegging van de associatieovereenkomst tussen de EU 
en Moldavië3, alsook de resoluties van 5 juli 2018 over de politieke crisis in Moldavië 
naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de burgemeestersverkiezingen in 
Chisinau4, van 4 juli 2017 over toekenning van macrofinanciële bijstand aan de 
Republiek Moldavië5, en van 21 januari 2016 over de associatieovereenkomsten/diepe 
en brede vrijhandelsruimten met Georgië, Moldavië en Oekraïne6,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, punt e), van en bijlage 3 bij het 
besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien het advies van de Commissie internationale handel,

– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken (A9-0143/2022),

A. overwegende dat de niet-uitgelokte, ongerechtvaardigde en illegale Russische oorlog 
tegen Oekraïne die op 24 februari 2022 werd afgekondigd, buurland Moldavië 
onevenredig zwaar heeft getroffen, en dat het land in twee weken tijd meer dan 
360 000 vluchtelingen uit Oekraïne heeft ontvangen van wie er meer dan 100 000 in het 
land zijn gebleven, hetgeen een enorme druk op Moldaviës middelen heeft gelegd;

B. overwegende dat de top van het Oostelijk Partnerschap de Europese aspiraties en de 
Europese keuze van de betrokken partners heeft erkend en de volledige uitvoering van 
de associatieovereenkomsten en hun DCFTA’s heeft aangemoedigd;

C. overwegende dat na een periode van politieke instabiliteit en democratische 
achteruitgang de presidentsverkiezingen op 15 november 2020 met 57,75 % van de 
stemmen zijn gewonnen door Maia Sandu en dat bij de vervroegde 
parlementsverkiezingen van 11 juli 2021 de Partij voor Actie en Solidariteit (PAS) 
52,8 % van de stemmen kreeg en daarmee 63 van de 101 zetels in het parlement van 
Moldavië heeft gewonnen, waaruit blijkt dat de bevolking van Moldavië veel waarde 
hecht aan de democratie, de rechtsstaat en de Europese toekomst van hun land en dat de 
PAS hiermee een krachtig mandaat heeft gekregen voor een ambitieus 
hervormingsprogramma; 

D. overwegende dat de AO/DCFTA is gebaseerd op de gemeenschappelijke waarden 
waarop de EU is gegrondvest – namelijk democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat – en dat deze waarden 

3 PB C 404 van 6.10.2021, blz. 136.
4 PB C 118 van 8.4.2020, blz. 109.
5 PB C 334 van 19.9.2018, blz. 199.
6 PB C 11 van 12.1.2018, blz. 82.
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ook de kern vormen van politiek partnerschap en economische integratie zoals beoogd 
middels de AO/DCFTA; 

E. overwegende dat volgens recente opiniepeilingen 71,6 % van de burgers van Moldavië 
voorstander is van de doelstelling van Europese integratie van hun land; 

F. overwegende dat de deelnemers aan de 11e bijeenkomst van het Parlementaire 
Associatiecomité EU-Moldavië gehouden op 6 en 7 april 2022 hebben kunnen 
vaststellen dat de president van Moldavië, de regering en een meerderheid in het 
parlement besloten hebben tot een grondige uitvoering van de Associatieagenda EU-
Moldavië, teneinde tastbare verbeteringen tot te stand te brengen in de levens van 
Moldavische burgers; 

G. overwegende dat de concrete uitkomsten van de 6e Associatieraad EU-Moldavië van 
28 oktober 2021 een nieuwe aanzet geven tot nauwere en uitgebreidere samenwerking 
op belangrijke gebieden; 

H. overwegende dat het economisch herstelplan voor Moldavië is voorgesteld als 
onderdeel van de hernieuwde agenda voor herstel, veerkracht en hervorming voor de 
landen van het Oostelijk Partnerschap, en kan steunen op een economisch en 
investeringsplan (EIP) voor sociaal-economisch herstel en veerkracht op lange termijn 
na COVID-19, onder het motto “building back better”; overwegende dat met de 
vlaggenschipinitiatieven in het kader van het EIP voor Moldavië investeringen worden 
beoogd in energie-efficiëntie, infrastructuur en connectiviteit, maar niet in de overgang 
naar schone energie; 

I. overwegende dat het huidige COVID-19-noodprogramma voor macrofinanciële bijstand 
van de EU aan Moldavië is voltooid, in het kader waarvan in november 2020 een eerste 
tranche van 50 miljoen EUR en op 7 oktober 2021 een tweede tranche van 
50 miljoen EUR is uitbetaald, nadat aanzienlijke vooruitgang was geboekt bij het 
vervullen van de beleidsvoorwaarden van het memorandum van overeenstemming;

J. overwegende dat Moldavië de 105e plaats inneemt in de corruptieperceptie-index 2021 
van 180 landen (en daarmee is opgeklommen van de 115e plaats in 2020) en dat 
ondanks de veranderingen in de regering er grote zorgen over het gebrek aan werkelijke 
verbetering in de strijd tegen corruptie blijven voortbestaan, aangezien corruptie al jaren 
een ernstig probleem vormt voor het overheidsapparaat, zorgt voor stagnatie van de 
economische groei en modernisering en ondermijning van de democratie; 

K. overwegende dat de nieuwe regering de ernstige tekortkomingen bij justitie en op het 
gebied van de rechtsstaat die het democratisch bestuur in Moldavië blijven belemmeren, 
nog steeds moet aanpakken; 

L. overwegende dat Moldavië de 89e plaats inneemt in de wereldindex persvrijheid 2021 
van 180 landen (en daarmee twee plaatsen is opgeklommen ten opzichte van het jaar 
daarvoor) en dat er met name bezorgdheid blijft bestaan over de concentratie van 
media-eigendom, de monopolisering op de advertentiemarkt, het gebrek aan 
redactionele onafhankelijkheid en de controle die economische en politieke 
groeperingen op mediaorganisaties uitoefenen; 

M. overwegende dat maatschappelijke organisaties blijven aandringen op meer 
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transparantie in de besluitvorming in het parlement en bij andere openbare instanties, en 
eraan herinneren dat zij in 2016 en 2017 voorstellen over het wetgevingskader inzake de 
toegang tot informatie hebben ingediend; 

N. overwegende dat, zo er al sprake was van samenwerking tussen de overheid en het 
maatschappelijk middenveld, deze overwegend een niet-geïnstitutionaliseerde vorm 
had; 

O. overwegende dat de Commissie in haar meest recente uitvoeringsverslag de 
voornaamste problemen in verband met het recht op toegang tot gezondheidszorg, de 
toegang tot informatie van openbaar belang, het recht op werk en een waardig bestaan, 
de vrijheid van verkeer alsmede de vrijheid van meningsuiting in kaart heeft gebracht; 

P. overwegende dat vrouwen nog steeds genderongelijkheid ondervinden en dat hun 
participatie in de besluitvorming beperkt blijft als gevolg van genderstereotypen en -
normen; 

Q. overwegende dat het rechtskader de toegang tot bepaalde beroepen niet langer verbiedt, 
maar dat de uitvoering ervan traag verloopt en vrouwen tegen praktische hinderpalen 
blijven aanlopen, zoals het gebrek aan toegang tot betaalbare zorg; 

R. overwegende dat haatzaaiende uitlatingen nog steeds reden tot zorg zijn en 
voornamelijk gericht zijn tegen vrouwen en lhbti-personen; 

S. overwegende dat de Commissie in haar uitvoeringsverslag wijst op ernstige problemen 
met betrekking tot zuigelingensterfte, kinderarbeid, mede in verband met handel in en 
seksuele uitbuiting van kinderen, de specifieke situatie van Roma-kinderen en door hun 
ouders in de steek gelaten kinderen, het stagnerende aantal baby’s en kinderen met een 
handicap in institutionele zorgfaciliteiten en de ontoereikende kwaliteit van de sociale 
voorzieningen ter ondersteuning van gezinnen in kwetsbare situaties; 

T. overwegende dat Moldavië ongeveer 80 % van zijn energie importeert, en dat wind-, 
zonne- en kleine waterkracht slechts ongeveer 1 % van de energiemix van Moldavië 
leveren; 

U. overwegende dat biomassa de enige grote binnenlandse energiebron van Moldavië is, 
met een aandeel van 19 % in de totale energievoorziening; 

V. overwegende dat Moldavië zich er in het kader van de Overeenkomst van Parijs toe 
heeft verbonden de emissies in 2030 met 70 % te verminderen ten opzichte van 1990;

Gemeenschappelijke waarden en algemene beginselen

1. is ingenomen met de historische resultaten van de presidentsverkiezingen van 2020 en 
de parlementsverkiezingen in 2021, waarbij de bevolking van Moldavië zich met 
overweldigende meerderheid achter hervormingsgezinde en pro-Europese krachten 
heeft geschaard, welke nu de volledige verantwoordelijkheid voor de Staat dragen; 
moedigt de instellingen van de EU en de politieke leiders van Moldavië aan deze unieke 
gelegenheid aan te grijpen om zich samen in te zetten voor reeds lang noodzakelijke 
hervormingen en de Europese integratie van Moldavië te bevorderen op basis van de 
gedeelde waarden van democratie, eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele 



10/31 RR\1255918deel3NL.docx

NL

vrijheden en de rechtsstaat;

2. is ingenomen met de indiening door Moldavië van zijn verzoek om toetreding tot de EU 
op 3 maart 2022, waarmee het zijn keuze voor het Europese traject bevestigt; merkt op 
dat deze stap verder onderstreept dat er behoefte is aan een intensievere politieke 
dialoog op hoog niveau met de Moldavische autoriteiten om tastbare en duurzame 
vooruitgang te boeken bij de uitvoering van de belangrijkste hervormingen; verzoekt de 
EU-instellingen te werken aan de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan 
Moldavië, Oekraïne en Georgië, overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en op basis van verdienste, en in de tussentijd te blijven werken aan 
de integratie van Moldavië in de interne markt van de EU; verzoekt de Commissie en de 
EDEO de betrekkingen met hun Moldavische tegenhangers uit te breiden en hun 
politieke, technische en financiële steun aan Moldavië gedurende deze cruciale periode 
tot het maximum op te voeren, teneinde een verdere impuls te geven aan de vooruitgang 
en te zorgen voor voldoende absorptiecapaciteit voor EU-steun; benadrukt dat moet 
worden onderzocht hoe de capaciteit van de Moldavische overheidsinstellingen in dit 
verband kan worden verstevigd en uitgebreid, met inbegrip van een gezamenlijk project 
van de EU en Moldavië voor de oprichting van een hogeronderwijsinstelling voor de 
opleiding van personeel voor Moldavische overheidsdiensten, waarbij wordt gezorgd 
voor maximale transparantie in de selectie- en promotieprocedure alsook voor EU-steun 
voor de noodzakelijke salarisverhogingen voor ambtenaren die binnen de Moldavische 
regering werkzaam zijn op de belangrijkste gebieden met betrekking tot hervormingen 
met het oog op Europese integratie;

3. wijst er op dat de Europese Unie bij haar steun strategischer te werk moet gaan en pleit 
voor de oprichting, op het niveau van de Commissie, van een steungroep voor de 
Republiek Moldavië naar het model van de steungroep voor Oekraïne (SGUA), zoals 
werd beoogd in het originele mandaat van de SGUA; onderstreept dat een dergelijke 
groep een beslissende rol zou kunnen spelen bij het beter stroomlijnen van de financiële 
en technische steun van de EU en het verlenen van veelzijdige bijstand aan de 
Moldavische autoriteiten bij het bevorderen van hervormingen op belangrijke gebieden 
als justitie, corruptiebestrijding en openbaar bestuur, de uitvoering van de EIP’s voor de 
landen van het Oostelijk Partnerschap en het economisch herstelplan voor Moldavië, 
alsook bij het helpen van Moldavië bij de voorbereiding voor toekomstige 
toetredingsonderhandelingen;

4. verzoekt de Commissie Moldavië bij te staan bij de voorbereiding van een 
geloofwaardige pretoetredingsstrategie voor het EU-lidmaatschap; verzoekt de 
Commissie nogmaals om elk jaar met een volledig verslag te komen waarin de 
uitvoering van hervormingen wordt beoordeeld aan de hand van duidelijke ijkpunten en 
met gebruikmaking van dezelfde methodiek als die wordt toegepast voor de landen van 
de Westelijke Balkan; 

5. benadrukt dat met de aanvragen voor het EU-lidmaatschap van Oekraïne, Moldavië en 
Georgië een nieuw hoofdstuk in hun Europese integratie is geopend, dat moet worden 
gekenmerkt door vergrote inspanningen om de relevante associatieovereenkomsten en 
DCFTA’s ten uitvoer te leggen en door een meer strategische EU-aanpak voor de 
ondersteuning van deze landen; 

6. is ingenomen met de resultaten van de zesde top van het Oostelijk Partnerschap van 
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15 december 2021, waar de belangrijke resultaten van de samenwerking in deze vorm 
opnieuw werden bevestigd en een ambitieuze koers werd uitgezet voor toekomstige 
samenwerking op basis van gedeelde waarden en met een nadruk op herstel, veerkracht 
en hervormingen; 

7. is verheugd over het feit dat er tijdens de top erkenning was voor het initiatief van 
Moldavië, Georgië en Oekraïne om hun samenwerking als de drie geassocieerde 
partners van de EU (“het associatietrio”) en hun Europese aspiraties en keuze voor 
Europa te versterken; moedigt de drie landen aan samen te werken aan hun verklaarde 
doel van EU-lidmaatschap door de hervormingsagenda verder te bevorderen en beste 
praktijken uit te wisselen inzake goed bestuur en de uitvoering van 
associatieovereenkomsten en DCFTA’s als basis voor op verdienste gebaseerde 
toekomstige toetreding tot de EU; vraagt de Commissie om Moldavië’s verzoek om 
toetreding te beoordelen en in de tussentijd in te gaan op de belangstelling van de 
geassocieerde landen om de sectorale samenwerking met de EU op gebieden van 
wederzijds belang te verdiepen, met inachtneming van het beginsel van inclusiviteit;

8. is ingenomen met de constructieve bijdrage van Moldavië aan de samenwerking in het 
kader van het Oostelijk Partnerschap, met name die tussen associatielanden, en hoopt 
dat de uitspraken met betrekking tot de ambitieuze agenda van het land en sectorale 
integratie op het gebied van vervoer, energie en andere terreinen in concrete besluiten 
en acties zullen uitmonden, bij zowel de Moldavische autoriteiten als de Unie; 

9. verzoekt de EU-instellingen de mogelijkheid te onderzoeken om Moldavië de status van 
waarnemer te verlenen in de bijeenkomsten van de comités die zijn opgericht krachtens 
artikel 291 VWEU en Verordening (EU) nr. 182/20117 en in de vergaderingen van de 
werkgroepen en comités van de Raad, om op die manier uiting te geven aan het streven 
van de EU naar verdere integratie en om de hervormingskoers en administratieve kennis 
van het land te versterken; 

10. erkent dat de oorlog in Oekraïne de Moldavische economie onevenredig heeft getroffen 
als gevolg van verloren invoer- en uitvoerkansen, hogere vervoerskosten, snel stijgende 
energieprijzen en de noodzaak om het hoofd te bieden aan een kritieke humanitaire 
situatie als gevolg van de grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne; prijst het 
Moldavische volk en de overheidsinstellingen voor hun buitengewone betrokkenheid bij 
de opvang van vluchtelingen die vanuit Oekraïne het land binnenkomen, met zovelen 
dat Moldavië het land is met het hoogste aantal vluchtelingen uit Oekraïne per hoofd 
van de bevolking; benadrukt dat als gevolg hiervan de behoefte van Moldavië aan 
economische steun ook dramatisch is toegenomen, met inbegrip van macrofinanciële 
bijstand; roept de EU en andere internationale partners van Moldavië op hun beleid in 
het licht hiervan dringend te herzien en hun steun aan het land op te voeren teneinde de 
sociaal-economische situatie te stabiliseren en de verdere ontwikkeling van het land te 
waarborgen; 

11. is ingenomen met het doortastende handelen van de EU en haar lidstaten als “Team 
Europa” om de sociaal-economische gevolgen van de COVID-19-pandemie te 
verzachten door middel van vaccindonaties en financiële steun; roept de EDEO op om 

7 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling 
van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren, PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
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de Moldavische autoriteiten, via de East StratCom Task Force en de delegatie van de 
Europese Unie in de Republiek Moldavië, bij te staan in de bestrijding van 
misinformatie over COVID-19-vaccins en de bevordering van een sociale dialoog met 
als doel het bereiken van een vaccinatiegraad van tenminste 70 % van de bevolking; 

12. benadrukt dat het economisch herstelplan voor Moldavië, ten belope van maximaal 
600 miljoen EUR, van essentieel belang is voor het herstel van Moldavië en dus een 
unieke kans biedt om structurele hervormingen te versnellen, de economie te 
herstructureren, armoede en sociale ongelijkheid te bestrijden, de groene en digitale 
transitie een impuls te geven en het land voor te bereiden op andere toekomstige 
uitdagingen; is ingenomen met de eerste uitbetaling aan Moldavië van 
36,4 miljoen EUR aan subsidie als onderdeel van het economisch herstelpakket, om het 
land te blijven helpen bij het hervormen van de politie en het bestrijden van COVID-19; 

13. is ingenomen met het nieuwe economische hervormingsprogramma van Moldavië, dat 
in december 2021 door het Internationaal Monetair Fonds is goedgekeurd en dat de weg 
vrijmaakt voor het nieuwe voorstel van de Commissie voor een pakket van 
macrofinanciële bijstand voor Moldavië ten belope van maximaal 150 miljoen EUR; is 
ingenomen met de snelle goedkeuring van de nieuwe macrofinanciële bijstand door het 
Parlement en de Raad; onderstreept het cruciale belang van strikte voorwaardelijkheid 
die in de eerste plaats afhankelijk is van democratische hervormingen en niet zozeer 
economische factoren, hetgeen evenzeer geldt voor alle andere financiering van de EU 
aan haar partners; vraagt de Commissie erop toe te zien dat de Moldavische autoriteiten 
over technische bijstand kunnen beschikken om de overeengekomen hervormingen in 
de context van macrofinanciële bijstand op afdoende wijze door te voeren; 

Hervormingen en institutioneel kader

14. is ingenomen met de nooit eerder geziene ambitieuze hervormingsagenda van de 
regering van Natalia Gavrilița en met de initiële vooruitgang die reeds is geboekt bij de 
uitvoering ervan, met name op het gebied van corruptiebestrijding, toenemende 
transparantie in het openbaar bestuur, bevordering van hervormingen op het gebied van 
de rechtsstaat en digitalisering, verbetering van de levensstandaard van de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen en verbetering van het ondernemingsklimaat in het land; 
herhaalt dat voldoende vooruitgang bij de uitvoering van overeengekomen 
hervormingen een essentiële voorwaarde is om financiële steun van de EU te blijven 
krijgen en in aanmerking te komen voor het “meer voor meer”‑beginsel;

15. spoort de regering van Moldavië er nadrukkelijk toe aan zich te blijven inspannen om 
het land op onomkeerbare wijze op één lijn te brengen met de Europese Unie; roept de 
autoriteiten en de oppositie ertoe op constructief samen te werken om hun land om te 
vormen tot een functionerende staat die zijn burgers kansen kan bieden en verbeteringen 
tot stand kan brengen op alle gebieden die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, 
aangezien dit de levensstandaard in Moldavië ten goede zal komen en Moldaviërs die in 
het buitenland wonen ertoe kan overhalen naar hun thuisland terug te keren;

16. wijst erop dat de hoge verwachtingen van de bevolking van Moldavië moeten worden 
ingelost door hun leefomstandigheden merkbaar te verbeteren, hun vertrouwen in 
overheidsinstellingen te herstellen en corruptie en oligarchische structuren te bestrijden;

17. merkt op dat de presidents- en vervroegde parlementsverkiezingen weliswaar goed 
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georganiseerd en competitief waren, maar dat de campagne verdeeldheid zaaide en op 
een negatieve manier werd gevoerd, met onverdraagzame retoriek en persoonlijke 
aanvallen; benadrukt dat de resterende tekortkomingen moeten worden aangepakt door 
uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Commissie van Venetië van de Raad 
van Europa en het OVSE/ODIHR, onder meer door het rechtskader inzake verkiezingen 
te versterken in overeenstemming met de OVSE-verbintenissen en andere internationale 
normen, zonder dralen een grondig onderzoek in te stellen naar overtuigende 
beschuldigingen in verband met het kopen van stemmen en de onrechtmatige 
beïnvloeding van kiezers, misbruik van overheidsmiddelen aan te pakken, de 
transparantie en verantwoordingsplicht met betrekking tot campagnefinanciering te 
vergroten, de geldende bepalingen van het wetboek inzake audiovisuele mediadiensten 
betreffende onpartijdige berichtgeving tijdens verkiezingscampagnes strikter te 
handhaven, en te voorzien in betere waarborgen om rechters te vrijwaren van politieke 
druk en ervoor te zorgen dat zij verkiezingsgerelateerde zaken volledig onpartijdig 
kunnen behandelen; dringt er bij de Moldavische regering op aan alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen om te garanderen dat de Moldavische burgers die buiten het land 
wonen op inclusieve, transparante en eerlijke wijze kunnen deelnemen aan 
verkiezingen, zonder buitenlandse inmenging;

Energiezekerheid en -bestendigheid 

18. is ingenomen met het besluit van de Commissie om Moldavië via een nieuw programma 
voor begrotingssteun 60 miljoen EUR ter beschikking te stellen om het hoofd te bieden 
aan de door Gazprom kunstmatig gecreëerde gasvoorzieningscrisis en om de gevolgen 
van de prijsstijgingen voor de meest kwetsbare mensen te verzachten; is ingenomen met 
de inspanningen van onder meer Polen, Roemenië en Oekraïne om snel alternatieven 
voor de gasvoorziening te vinden; wijst erop dat energie de belangrijkste bron van 
inkomsten is voor de begroting, de krijgsmacht en de sociale programma’s van Rusland 
en dat Gazprom wordt ingezet als instrument om de buitenlandse economische en 
geopolitieke belangen van het Kremlin te bevorderen; stelt verheugd vast dat de EU-
delegatie in Chișinău in aanvulling op de EU-bijstand die reeds wordt geboden in het 
kader van de energiecrisis 5 miljoen EUR heeft vrijgemaakt om de kwetsbare 
bevolkingsgroepen die het zwaarst getroffen zijn door de stijgende energieprijzen te 
ondersteunen; beseft niettemin dat er meer steun nodig is in het licht van de voortdurend 
stijgende energieprijzen;

19. merkt op dat de Russische oorlog tegen Oekraïne en het gebruik van energiebronnen als 
wapen nog meer benadrukken hoe belangrijk het in geostrategisch opzicht is 
hervormingen in de energiesector door te voeren, waardoor de afhankelijkheid van 
Russisch gas zou verdwijnen en de diversificatie van energievoorziening en 
-aanvoerroutes zou worden gestimuleerd, waarbij veerkracht op lange termijn wordt 
opgebouwd door middel van een transitie naar hernieuwbare energiebronnen, en wordt 
geïnvesteerd in de modernisering van bestaande en de aanleg van nieuwe infrastructuur 
en in energie-efficiëntie, onder meer in de sectoren energieproductie, vervoer en 
huishoudens, om zo de connectiviteit te verbeteren en tegelijk ecologische 
duurzaamheid te waarborgen; merkt op dat dit er ook toe zou bijdragen om beter 
bestand te zijn tegen potentiële pogingen van derden om energie als geopolitieke 
hefboom te gebruiken;

20. benadrukt dat het ontoelaatbaar is dat de gasvoorziening uit Rusland als wapen wordt 
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ingezet om politieke druk uit te oefenen op de regering van Moldavië opdat die haar 
geopolitieke koers zou bijsturen en zich niet langer zou inzetten om de legitieme 
wensen van de Moldavische kiezers waar te maken; dringt er bij de Commissie en de 
EDEO op aan Moldavië op te nemen in de plannen van de EU om onafhankelijk te 
proberen worden van de energievoorziening uit Rusland en de financiële en technische 
steun van de EU aan Moldavië te verhogen, hetgeen noodzakelijk is om het land 
bestand te maken tegen dit soort externe inmenging en zijn grote afhankelijkheid van 
Russische energie te verminderen; verzoekt de EU sterkere energiesolidariteit met 
Moldavië te betuigen, in overeenstemming met de associatieovereenkomst, door meer 
onderlinge verbindingen tussen de energie-infrastructuur van de EU en de landen in de 
regio aan te leggen; benadrukt dat het van belang is om onverwijld werk te maken van 
alle noodzakelijke investeringen in de Europese energie-infrastructuur en het 
bijbehorende onderhoud, zodat de opslagvoorzieningen en interconnectoren van de EU-
lidstaten gastransmissie van de EU naar partnerlanden op voldoende grote schaal 
mogelijk maken; verzoekt de Moldavische autoriteiten om zich als lid van de 
Energiegemeenschap op lange termijn te blijven inzetten voor de tenuitvoerlegging van 
het derde energiepakket van de EU, met name de ontvlechting van de transmissie en 
distributie van gas en elektriciteit;

21. onderstreept dat het noodzakelijk is de stroomopwekkingscapaciteit in Moldavië te 
vergroten, aangezien het land momenteel voor 80 % afhankelijk is van elektriciteit die 
in de regio Transnistrië wordt geproduceerd; is ingenomen met de succesvolle 
synchronisatie op 16 maart 2022 van de elektriciteitsnetten van Moldavië en Oekraïne 
met het Europees continentaal net, hetgeen zal bijdragen tot het waarborgen van de 
stabiliteit en de voorzieningszekerheid ervan; prijst het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSB-E) voor de inspanningen om 
deze mijlpaal onder buitengewone omstandigheden te bereiken; verzoekt de Commissie 
de integratie van Moldavië en Oekraïne in het Europees continentaal elektriciteitsnet te 
blijven ondersteunen en daartoe binnen haar administratie met spoed een speciale 
structuur op te zetten; is ingenomen met de stappen die zijn genomen om het 
elektriciteitssysteem van Moldavië via Roemenië te verbinden met dat van de EU; 
verzoekt alle autoriteiten de doelstelling te verwezenlijken om Moldavië met steun van 
de EU uiterlijk in 2024 aan te sluiten op het energienet van Roemenië; verzoekt de 
Commissie om Moldavië te betrekken bij de stresstests die worden uitgevoerd voor de 
interne energiemarkt; merkt op dat ondersteuning en bevordering van de versterkte 
samenwerking tussen de EU en de geassocieerde EaP-landen in deze sectoren ook 
economische groei zullen teweegbrengen en de energiebestendigheid van de regio 
zullen versterken;

22. is ingenomen met de dialoog op hoog niveau over energie tussen de EU en Moldavië 
die is opgestart in de context van de noodsituatie in de Moldavische gassector; spoort de 
Commissie ertoe aan te overwegen soortgelijke dialogen op hoog niveau met de EU op 
te starten ter versterking van de samenwerking op andere gebieden, zoals justitie of het 
klimaat en de Green Deal, hetgeen zou bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de AO/DCFTA;

23. dringt er bij Moldavië en de EU op aan om de connectiviteit van Moldavië in het 
Zwarte-Zeebekken en de regio van de Karpaten te verbeteren, vooruitgang te boeken bij 
de werkzaamheden aan de Moldavische secties van het uitgebreide trans-Europees 
vervoersnetwerk (TEN-T) voor EaP-landen, de hervormingen in de spoorwegsector te 
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ondersteunen en samen met de lidstaten en internationale financiële instellingen op zoek 
te gaan naar mogelijkheden om de spoorverbindingen tussen de EU en Moldavië te 
moderniseren, waarbij ecologische duurzaamheid wordt gewaarborgd; spoort Moldavië 
ertoe aan vooruitgang te boeken bij de tenuitvoerlegging van het desbetreffende acquis 
en dringt aan op intensievere samenwerking en de geleidelijke integratie van Moldavië 
in de vervoersmarkt en de Vervoersgemeenschap van de EU;

24. verzoekt de EU een platform voor investeringsplanning ten behoeve van Moldavië op te 
zetten met het oog op de uitvoering van een agenda inzake grootschalige 
infrastructuurverbindingen, met name door het absorptievermogen van Moldavië te 
vergroten en de noodzakelijke technische bijstand te verlenen, zoals is gebeurd voor de 
landen van de Westelijke Balkan met het investeringskader voor de Westelijke Balkan, 
een platform voor capaciteitsbijstand dat wordt beheerd door de Commissie;

25. stelt tevreden vast en is er voorstander van dat Moldavië belangstelling toont om de 
samenwerking met de EU op het gebied van digitalisering en telecommunicatie te 
bevorderen; dringt er bij de EU en Moldavië op aan de roamingtarieven tussen 
Moldavië en de EU wederzijds af te schaffen;

26. neemt tevreden kennis van de inspanningen en de voortdurende vooruitgang die door de 
Moldavische autoriteiten wordt geboekt om het systeem voor veiligheidstoezicht van 
Moldavië verder te verbeteren en de internationale normen inzake luchtvaartveiligheid 
toe te passen, met als gevolg dat alle in Moldavië gecertificeerde 
luchtvaartmaatschappijen geschrapt zijn van de lijst van luchtvaartmaatschappijen met 
een exploitatieverbod in de EU, en verzoekt de Moldavische autoriteiten erop toe te zien 
dat de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de 
EU en Moldavië wordt uitgevoerd;

Samenwerking op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB) en vooruitgang bij de oplossing van het conflict over Transnistrië

27. is ingenomen met de overeenkomst tussen de EU en Moldavië om een politieke en 
veiligheidsdialoog op hoog niveau op te starten, en met de hernieuwde inzet op het 
gebied van veiligheid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 
door middel van bilateraal politiek overleg op stafniveau; moedigt de EDEO en 
Moldavië ertoe aan ten volle gebruik te maken van deze platforms om de samenwerking 
te bevorderen, onder meer, maar niet uitsluitend, om hybride dreigingen te bestrijden, 
de veerkracht te vergroten, te zorgen voor betere cyberbeveiliging en een betere 
bescherming van kritieke infrastructuur, en de strategische communicatie te verbeteren; 
verzoekt Moldavië om zijn standpunten te blijven afstemmen op die van het GBVB en 
om zijn bijdrage aan het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en 
de missies in dit verband voort te zetten en op te voeren; spoort de EU en Moldavië 
ertoe aan op zoek te gaan naar manieren om deze samenwerking uit te breiden, met 
name in het licht van de onstabiele veiligheidssituatie in het oostelijk nabuurschap;

28. spreekt zijn afkeur en bezorgdheid uit over de verklaring van de autoriteiten van de 
bezette Moldavische regio Transnistrië van 3 maart 2022, waarin zij aankondigen dat 
het proces om tot een oplossing van het conflict te komen wordt stopgezet en waarin zij 
opnieuw oproepen tot erkenning van de zogenaamde onafhankelijkheid van 
Transnistrië; herhaalt zijn steun voor een alomvattende en vreedzame oplossing van het 
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conflict in Transnistrië aan de hand van het 5+2-onderhandelingsproces, op basis van de 
soevereiniteit en territoriale integriteit van Moldavië binnen de internationaal erkende 
grenzen van het land, met een speciale status voor de regio Transnistrië in een 
levensvatbare Moldavische staat; beklemtoont dat elke mogelijke oplossing voor de 
kwestie Transnistrië de eerbiediging moet inhouden van het soevereine recht van 
Moldavië om op het vlak van defensie- en buitenlands beleid zijn eigen koers te varen; 
steunt de inspanningen om de voordelen van de DCFTA en de visumvrije regeling uit te 
breiden tot de regio Transnistrië, hetgeen een aanzienlijke toename van de mobiliteit en 
handel in de regio mogelijk zou maken;

29. merkt op dat de EU-missie voor bijstandverlening inzake grensbeheer in Moldavië en 
Oekraïne een zeer belangrijke rol speelt om grensbeheer- en douaneregelingen af te 
stemmen op de regelingen van de Unie, onder meer wat de bestrijding van 
georganiseerde misdaad en smokkel en de bijdrage aan de vreedzame oplossing van de 
kwestie Transnistrië door middel van vertrouwenwekkende maatregelen betreft, en 
tevens een belangrijke toezichthoudende rol vervult aan het Transnistrische gedeelte 
van de grens tussen Moldavië en Oekraïne; spoort de Moldavische regering ertoe aan 
om door te gaan met het bevorderen van een gunstig klimaat voor het oplossen van 
conflicten, en om in door conflicten verdeelde gemeenschappen activiteiten die het 
vertrouwen vergroten en de contacten tussen mensen bevorderen te blijven 
ondersteunen; is van mening dat een constructieve oplossing van de kwestie 
Transnistrië niet alleen voor stabiliteit en welvaart in Moldavië maar ook in de ruimere 
omgeving zal zorgen;

30. verzoekt Moldavië, de Russische Federatie, de EU-lidstaten en andere internationale 
partners om samen te werken aan de volledige verwijdering en vernietiging van de 
ongeveer 20 000 ton aan oude munitie uit het Sovjettijdperk die opgeslagen ligt in het 
munitiedepot in Cobasna, die een ernstig gevaar vormt voor de veiligheid van de 
bevolking en het milieu op beide oevers van de rivier de Dnjestr, aangezien de 
houdbaarheidsduur inmiddels lang is verstreken; maakt zich zorgen over de talrijke 
militaire oefeningen die door de Russische strijdkrachten in Transnistrië worden 
gehouden en doet een oproep aan de Russische Federatie om haar strijdkrachten en 
wapens op ordelijke wijze volledig en onvoorwaardelijk terug te trekken uit de regio 
Transnistrië, in overeenstemming met de herhaalde verzoeken van de Moldavische 
autoriteiten en met eerbiediging van de soevereiniteit en territoriale integriteit van 
Moldavië;

31. maakt zich zorgen over de verslechterende mensenrechtensituatie in de regio 
Transnistrië, met name over de vervolging van personen die zich kritisch uitlaten over 
het feitelijke bestuur en het inzetten van het Russische leger, en de beperkingen op door 
lokale ngo’s georganiseerde openbare bijeenkomsten en activiteiten; wijst de Russische 
Federatie op haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de eerbiediging van de 
mensenrechten in de regio Transnistrië, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) in verscheidene uitspraken heeft bevestigd; verzoekt de Russische 
autoriteiten uitvoering te geven aan alle uitspraken van het EHRM in verband met 
schendingen van de mensenrechten en het recht op vrijheid en veiligheid in de regio 
Transnistrië;

32. prijst de Moldavische autoriteiten voor de steun die zij de regio Transnistrië hebben 
geboden in verband met de COVID-19-pandemie, onder meer door 10 % van de 
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vaccinvoorraad van het land te doneren, medisch personeel op te leiden en COVID-19-
tests te verwerken;

33. is ingenomen met het besluit van de Raad om in het kader van de Europese 
Vredesfaciliteit 7 miljoen EUR aan bijstand te verlenen aan de strijdkrachten van 
Moldavië om medische uitrusting en materiaal voor het verwijderen van explosieven 
aan te kopen; spoort de EDEO en de Raad ertoe aan de gebieden van samenwerking met 
Moldavië te blijven uitbreiden en steun te blijven bieden voor de versterking van de 
capaciteit van de defensiesector door middel van steunmaatregelen in het kader van dit 
instrument;

34. spoort de Moldavische autoriteiten ertoe aan om in toekomstige jaarprogramma’s 
gebruik te blijven maken van mogelijke bijstand in het kader van de Europese 
Vredesfaciliteit, teneinde de capaciteit van het land om cyberaanvallen en hybride 
dreigingen af te slaan te consolideren; verzoekt de EU-instellingen Moldavië te 
betrekken bij nieuwe vormen van samenwerking op het gebied van cyberbeveiliging, 
hybride dreigingen en onderzoeken naar cybercriminaliteit, onder meer door het nieuwe 
Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van 
cyberbeveiliging een rol te geven bij deze inspanningen;

Rechtsstaat en goed bestuur

35. wijst nogmaals op het fundamentele belang van justitiële hervorming, met name door de 
onafhankelijkheid en de bevoegdheden van de rechterlijke macht te versterken en de 
strijd tegen corruptie op te voeren; erkent de omvang van de uitdaging waarmee de 
autoriteiten worden geconfronteerd, en spoort hen ertoe aan zich te concentreren op 
vastgestelde prioriteiten; is ingenomen met de toezegging van president Maia Sandu en 
de regering van Natalia Gavrilița om zich bij hun beleid te baseren op de uitspraken van 
het Moldavisch grondwettelijk hof; dringt aan op een snellere uitvoering van de huidige 
justitiële hervorming, met inbegrip van de uitvoering van de wijzigingen van de 
bepalingen in de grondwet betreffende justitie waarover het Moldavische parlement op 
23 september 2021 heeft gestemd, alsook van de strategie voor het waarborgen van de 
onafhankelijkheid en integriteit van de justitiële sector voor de periode 2022-2025;

36. wijst erop dat de EU meer steun moet bieden voor de complexe hervorming van het 
rechtsstelsel in Moldavië, onder meer door de financiering te verhogen; erkent dat er 
verregaande hervormingen nodig zijn in het rechtsstelsel, met als doel de rechterlijke 
macht niet alleen doeltreffend maar ook volledig en echt onafhankelijk te maken, het 
vertrouwen van het publiek in de rechterlijke macht en het overheidsapparaat te 
herstellen, de banden met postcommunistische informele netwerken en oligarchen te 
verbreken, en corruptie en witwaspraktijken ook in de hoogste geledingen van de 
politiek en de zakenwereld te bestrijden; spreekt zijn krachtige steun uit voor de 
doelstelling om het rechtsstelsel te ontdoen van personen met een twijfelachtige 
integriteit en grondige wijzigingen door te voeren waarmee een sterke basis wordt 
gelegd voor de rechtsstaat in het land;

37. benadrukt dat het van belang is ervoor te zorgen dat bij rechterlijke benoemingen een 
transparante selectieprocedure op basis van verdienste wordt gevolgd; roept de 
Moldavische autoriteiten ertoe op om de samenwerking inzake justitiële hervorming 
met de Raad van Europa en de Europese Unie voort te zetten, onder meer met 
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betrekking tot initiatieven in verband met de buitengewone evaluatie van rechters en 
aanklagers (doorlichting) en de evaluatie van de integriteit van kandidaten voor het 
ambt van lid van de hoge raad voor de magistratuur en de hoge raad van aanklagers 
(voorafgaande doorlichting); herinnert eraan dat het belangrijk is om in het kader van de 
justitiële hervormingen de aanbevelingen van Commissie van Venetië te raadplegen en 
uit te voeren;

38. is ervan overtuigd dat grootschalige corruptie een van de voornaamste problemen is die 
vooruitgang in Moldavië in de weg staan; dringt er bij de Moldavische regering op aan 
de doeltreffendheid van de wettelijke en institutionele infrastructuur voor 
corruptiebestrijding te vergroten; is ingenomen met de oprichting van het onafhankelijk 
raadgevend comité inzake corruptiebestrijding, dat belast is met onderzoek naar 
corruptie in de financiële sector en de banksector en bij de overheidsinstellingen van het 
land;

39. verzoekt de Moldavische regering de transparantie, het democratisch toezicht en de 
verantwoordingsplicht met betrekking tot alle besluitvormingsprocessen te vergroten en 
nauw samen te werken met het maatschappelijk middenveld, teneinde een toereikende 
publieke controle op deze processen en inclusieve inspraak mogelijk te maken; herhaalt 
hoe belangrijk het is om het maatschappelijk middenveld duurzaam te financieren, met 
name in het licht van de grote bezuinigingen tijdens de pandemie; wijst op het algemene 
belang van de actieve open dialoog van de regering met maatschappelijke organisaties, 
vakbonden, ondernemersorganisaties en de oppositie in het parlement en daarbuiten, 
teneinde een inclusief en participatief besluitvormingsproces te waarborgen;

40. neemt kennis van de stappen die de autoriteiten hebben genomen en verzoekt hen 
nadrukkelijk zich te blijven inspannen om het probleem van ongegronde asielaanvragen 
aan te pakken en het visumbeleid van Moldavië af te stemmen op de EU-lijsten van 
niet-EU-landen waarvoor een visumplicht geldt;

41. verzoekt de Moldavische regering zich te blijven inspannen om 
rechtshandhavingsinstanties en overheidsinstanties voor corruptiebestrijding te 
depolitiseren en te investeren in het vergroten van het vertrouwen tussen burgers en 
rechtshandhavingsinstanties;

42. dringt aan op een doortastende uitvoering van de politiehervorming; is ingenomen met 
de toename van het aantal vrouwen bij de politie; dringt aan op intensievere 
samenwerking tussen de justitiële autoriteiten en de handhavingsinstanties van 
Moldavië en de lidstaten om grensoverschrijdende criminaliteit terug te dringen, met 
name de handel in drugs en mensen, aangezien Moldavië helaas een bron blijft van 
mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting en arbeid door zowel Moldavische als 
internationale criminele netwerken; is ingenomen met de ondertekening van de 
overeenkomst tussen de EU en Moldavië over operationele activiteiten van het 
Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) in Moldavië en het inzetten van 
Frontex-personeel om de Moldavische autoriteiten te ondersteunen bij 
grensbeheeractiviteiten; dringt aan op intensievere samenwerking met Europol, Interpol 
en douaneorganisaties zoals de Werelddouaneorganisatie en de 
corruptiebestrijdingsnetwerken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling;
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43. verzoekt de Commissie en de Moldavische autoriteiten samen te werken, hun optreden 
te coördineren en dringende maatregelen te nemen ter bescherming van de 
vluchtelingen uit Oekraïne die in Moldavië worden opgevangen of door Moldavië 
reizen, met name vrouwen en kinderen, die het risico lopen slachtoffer te worden van 
mensenhandel en de meerderheid van de vluchtelingen uit Oekraïne vertegenwoordigen;

44. verzoekt de autoriteiten het recht op een eerlijk proces en de eerbiediging van de 
mensenrechten in detentiecentra te garanderen, onder meer door de gebrekkige 
gezondheidszorg aan te pakken, en niet aan selectieve en politiek gemotiveerde 
rechtspleging te doen; beklemtoont dat foltering en mishandeling moeten worden 
uitgebannen en dat er onderzoek moet worden ingesteld naar vermeende folteringen en 
andere mensenrechtenschendingen door de politie en andere 
rechtshandhavingsfunctionarissen; 

45. wijst erop dat financiële fraude, het witwassen van geld en georganiseerde criminaliteit 
moeten worden aangepakt door middel van alomvattende wetgeving en de 
daadwerkelijke uitvoering ervan; is ingenomen met de plannen om in het parlement van 
Moldavië wetswijzigingen goed te keuren ter verbetering van het rechtskader, teneinde 
de invoering van het mechanisme voor de ruimere confiscatie van door middel van 
corruptie verkregen activa mogelijk te maken;

46. dringt aan op een duidelijk en doeltreffend beleid op het gebied van de terugvordering 
van verduisterde gelden en frauduleuze activa door internationale samenwerking tot 
stand te brengen, waarbij het accent ligt op betere contacten met Europol en Eurojust; 
spoort de Moldavische autoriteiten ertoe aan een speciaal kader voor strategische 
samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie in het leven te roepen om het 
beheer van fraude- en corruptieonderzoeken te verbeteren;

47. dringt aan op voortdurende en nauwe samenwerking tussen de dienst van de algemene 
openbare aanklager in Chișinău en Eurojust, onder meer door op regelmatige basis 
Moldavische vertegenwoordigers te detacheren bij Eurojust als voorbereidende stap 
voor de vorming van een speciale taskforce voor de terugvordering van verduisterde 
gelden en frauduleuze activa;

48. benadrukt dat het dringend nodig is vaart te maken in het onderzoek naar de bankfraude 
die in 2014 aan het licht is gekomen, maar die nog steeds geen significante resultaten 
heeft opgeleverd wat de berechting van de verantwoordelijken en de terugvordering van 
verloren activa betreft; benadrukt dat dit gebrek aan vooruitgang ernstige negatieve 
gevolgen heeft voor de internationale reputatie van Moldavië en met name voor de 
geloofwaardigheid van het rechtsstelsel, niet alleen bij de bevolking van Moldavië, 
maar ook bij de internationale partners van het land; dringt erop aan meer te doen om 
strafzaken tegen personen die betrokkenen zijn bij de witwasoperatie “Russische 
wasserette” en bankfraude af te ronden; pleit in dit verband voor een versterking van de 
samenwerking tussen de EU-lidstaten en de Moldavische autoriteiten om de bankfraude 
te onderzoeken, teneinde gestolen activa tijdig terug te vorderen;

49. pleit nogmaals voor een uitbreiding van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de 
mensenrechten (de Europese Magnitski-wet) door ook corruptie hierin op te nemen als 
strafbaar misdrijf, zodat de verantwoordelijken voor de bankfraude van 2014 kunnen 
worden bestraft en soortgelijke corruptiemisdrijven kunnen worden ontmoedigd;
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Mensenrechten en fundamentele vrijheden

50. stelt tevreden vast dat het parlement van Moldavië op 14 oktober 2021 het Verdrag van 
de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) heeft geratificeerd; neemt kennis van de op 10 
en 11 december 2021 op verzoek van het grondwettelijk hof van Moldavië uitgebrachte 
juridische memorie van de Commissie van Venetië over de grondwettelijke gevolgen 
van de ratificering van het Verdrag van Istanbul; dringt erop aan een doeltreffende 
uitvoering van dit verdrag op alle niveaus te waarborgen om de situatie van vrouwen en 
meisjes te verbeteren, en verdere inspanningen te leveren om vooruitgang te boeken bij 
de verwezenlijking van gendergelijkheid, in het bijzonder om de toegang van vrouwen 
tot de arbeidsmarkt te verbeteren, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, 
discriminatie op grond van leeftijd en de vertegenwoordiging van vrouwen aan te 
pakken, en op alle niveaus van het politieke en maatschappelijke leven gelijke 
behandeling te waarborgen;

51. beklemtoont het belang van een verdere versterking van het rechtskader voor gelijkheid 
en non-discriminatie, met name door de bestaande lacunes in de wetgeving te dichten, 
teneinde discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken, haatmisdrijven en 
haatzaaiende uitlatingen op doeltreffende wijze tegen te gaan en de rechten van 
minderheden, waaronder Roma, lhbti-personen en immigranten, verder te beschermen; 
roept Moldavië op om het uit 1994 daterende grondwettelijk verbod op het huwelijk 
tussen personen van hetzelfde geslacht af te schaffen en antidiscriminatiemaatregelen 
voor lhbti-personen in te voeren;

52. vraagt dat de Commissie en de EDEO gendergelijkheid integreren in al hun beleid, 
programma’s en activiteiten in verband met Moldavië; verzoekt de Moldavische 
regering om haast te maken met de goedkeuring en uitvoering van mensenrechten- en 
antidiscriminatiewetgeving, in overeenstemming met de EU-normen, en de naleving 
van deze rechten mogelijk te maken door middel van naar behoren functionerende en 
onafhankelijke rechtbanken;

53. verzoekt de Moldavische regering om in haar reactie op de COVID-19-pandemie 
bijzondere nadruk te leggen op het aanpakken van genderongelijkheid, 
gendergerelateerd geweld en discriminatie van gemarginaliseerde groepen, aangezien 
deze problemen zijn verergerd als gevolg van de pandemie; dringt er bij de autoriteiten 
op aan het toegenomen geweld tegen kinderen en de toegenomen armoede onder 
kinderen als gevolg van de COVID-19-pandemie en de bijbehorende 
beheersingsmaatregelen aan te pakken;

Handel en economische samenwerking

54. wijst nogmaals op het belang van de effectieve uitvoering van de hervormingen die 
nodig zijn om ten volle te kunnen profiteren van de DCFTA, vooruitgang te boeken op 
het gebied van verdere economische integratie met de interne markt van de EU en de 
diversifiëring en het concurrentievermogen van de Moldavische economie te 
verbeteren, met name voor goederen met toegevoegde waarde; dringt er bij Moldavië op 
aan het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling van de DCFTA volledig ten 
uitvoer te leggen en zijn internationale verplichtingen na te komen, in het bijzonder in 
het kader van de Overeenkomst van Parijs en de regelgeving van de 
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Wereldhandelsorganisatie (WTO); dringt aan op aanpassing van de nationale 
handelswetgeving die in strijd is met de Moldavische verplichtingen in het kader van de 
DCFTA en de WTO-bepalingen;

55. beklemtoont de gunstige effecten van de DCFTA EU-Moldavië op de handel tussen 
beide partijen, waarbij het totale handelsvolume tussen 2015 en 2020 ruim 33 % is 
toegenomen, meer dan 61 % van de Moldavische uitvoer naar de EU-markt gaat en 
meer dan 70 % van de bedrijven in Moldavië zich bezig houdt met uitvoeractiviteiten 
naar de EU-markt; merkt op dat de EU-markt voor Moldavië zeker nog belangrijker zal 
worden vanwege de handelsverstoringen als gevolg van de Russische oorlog tegen 
Oekraïne; verwelkomt het feit dat de Unie de grootste investeerder in het land is; spoort 
verdere vooruitgang aan op gebieden als het douanewetboek, de bescherming van 
intellectuele-eigendomsrechten, de aanscherping van sanitaire en fytosanitaire normen, 
de verbetering van de marktvoorwaarden op het gebied van energie, 
overheidsopdrachten en toegang tot financiering voor kmo’s;

56. beklemtoont dat de uitvoer van Moldavië kan worden vergroot door uitbreiding van de 
productie, herprioritering van de uitvoer en aanpassing van de kwaliteitsnormen; 
herhaalt dat dierlijke en plantaardige producten de voornaamste categorieën goederen 
voor de uitvoer blijven, die tevens tot de minst winstgevende producten behoren die 
Moldavië heeft te bieden aan de lidstaten; verzoekt de Commissie om Moldavië te 
ondersteunen bij de diversifiëring van zijn uitvoer naar de EU, onder meer door zijn 
tariefcontingenten voor producten met een grotere winstmarge beter te vullen;

57. vraagt de Commissie om te beginnen met de integratie van de landen van het Oostelijk 
Partnerschap in de eengemaakte Europese markt door als eerste stap te onderzoeken hoe 
deze juridisch, economisch en technisch op één lijn kunnen worden gebracht en door 
normen uit te werken om partnerlanden voor te bereiden op de economische integratie 
in een gemeenschappelijke markt;

58. stelt vast dat China toenemende belangstelling toont voor investeringen in de 
Moldavische economie, onder andere in de energie-, de telecommunicatie- en de 
farmaceutische sector; herinnert eraan dat China voornemens is omvangrijke 
vervoersinfrastructuur aan te leggen in Moldavië als onderdeel van het bredere “Nieuwe 
Zijderoute”-initiatief; herinnert eraan dat het “Nieuwe Zijderoute”-initiatief de kern van 
het Chinese buitenlandbeleid vormt en in wezen een geopolitiek project is;

59. prijst de prodemocratische hervormingen die de regering van Moldavië inmiddels heeft 
doorgevoerd; verzoekt de Commissie en de lidstaten om EU-investeringen aan te 
trekken en te stimuleren in Moldavië op basis van het “meer voor meer”-beginsel en het 
land tevens aan te sporen om de EU en Europese financiële instellingen op meer 
proactieve wijze te benaderen;

60. verzoekt om aanhoudende inspanningen om een daadwerkelijke digitale markteconomie 
tot stand te brengen, waaronder vooruitgang met betrekking tot de ontwikkeling van 
open data, betere toegang tot voorwaardelijke toegangssystemen voor digitale televisie 
en virtuele netwerkdiensten, vergroting van het aantal diensten voor elektronische 
communicatie voor burgers, en openbare registers; steunt de digitalisering van de 
economische processen en de ontwikkeling van speciale mechanismen voor IT-
bedrijven, met name voor innoverende en startende bedrijven die maar moeilijk aan 
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financieringsbronnen kunnen komen en daardoor hun transitie- en groeiprocessen niet 
kunnen betalen; onderstreept dat meer moet worden gedaan voor de bescherming van de 
rechten en behoeften van Moldavische burgers die het internet gebruiken, en voor de 
volledige inachtneming van de vereisten van de digitale eengemaakte markt;

61. is ingenomen met de aanpassing van 499 (waarvan 152 gedeeltelijk) van de 
Moldavische nationale wetgeving aan de 681 onderdelen van het EU-acquis waarin de 
associatieovereenkomst/de diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (AO/DCFTA) 
voorziet, en wijst op het belang van voortdurende hervormingen van het openbaar 
bestuur en het bankwezen en op het waarborgen van de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht; vraagt Moldavië om zijn aanpassing aan het EU-acquis voort te 
zetten; verzoekt de Commissie en de lidstaten om de instellingen en het 
overheidsapparaat van Moldavië te ondersteunen met de noodzakelijke expertise en 
technische en financiële hulp; verzoekt de Moldavische autoriteiten sneller vorderingen 
te maken met de aanpassingen aan de AO/DCFTA;

62. moedigt harmonisering van de nationale kwaliteitsnormen met die van de EU aan; 
benadrukt dat Moldavische ondernemers en bedrijven in het nadeel zijn als gevolg van 
de vele afwijkende normen voor de uitvoer naar de lidstaten waaraan zij niet voldoen en 
beklemtoont dat normen die afwijken van of haaks staan op de Europese normen 
beleidsmatig moeten worden uitgesloten;

63. is van mening dat de DCFTA heeft geleid tot een grootscheepse verschuiving van de 
handel van het Euraziatische continent naar de EU door tariefloze toegang tot EU-
markten te garanderen voor Transnistrische bedrijven die zijn geregistreerd op de 
westelijke oever van de Dnjester en worden onderworpen aan douanecontroles door 
Moldavische ambtenaren; spoort de Moldavische autoriteiten aan de EU-markten verder 
te naderen wat handel en contacten betreft, om markttoegang, transparantie en goede 
bedrĳfspraktĳken te bevorderen en de mogelijkheden voor oligarchen om de markt te 
manipuleren en te monopoliseren te beperken;

64. is ingenomen met de EU-steun voor het economisch herstel van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s); spoort de verantwoordelijke instellingen van de 
EU en Moldavië aan erop toe te zien dat deze technische en financiële steun wordt 
afgestemd op de behoefte van Moldavische kmo’s, voor het gehele land geldt, met 
inbegrip van de regio Transnistrië, en bijdraagt zowel aan de capaciteiten van kmo’s als 
aan hun deelname aan de interne markt van de EU;

65. is ingenomen met de nieuwe regels voor overheidsopdrachten, maar benadrukt de 
noodzaak van publieke controle op de aanbestedingsprocedures en het belang van 
duidelijkere en doorlopende verslagen voor het grote publiek; pleit voor 
vereenvoudiging van de mechanismen op basis waarvan vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld kunnen deelnemen aan aanbestedingsprocedures en wijst 
erop dat het nodig is de bureaucratische processen door transparante processen te 
vervangen waarmee obstakels uit de weg worden geruimd en het vertrouwen in de 
toewijzing en het gebruik van overheidsbegrotingen wordt hersteld;

66. wijst op de inspanningen die Moldavië levert om afstemming op de EU-
landbouwwetgeving te verzekeren, teneinde de uitvoer naar de EU te verhogen en 
nieuwe commerciële kansen te creëren voor lokale gemeenschappen; verzoekt de 
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Moldavische autoriteiten sneller vorderingen te maken met de aanpassingen aan de 
AO/DCFTA op het gebied van diergezondheid en voedselveiligheid;

67. benadrukt dat de nationale laboratoria die verantwoordelijk zijn voor de sanitaire en 
fytosanitaire voorschriften moeten worden gemoderniseerd, dat het mogelijk moet zijn 
om producten van dierlijke oorsprong uit te voeren en dat het tekort aan gekwalificeerd 
laboratoriumpersoneel moet worden aangepakt; 

68. wijst op het belang van grotere transparantie over de uitkomsten van de 
controlebezoeken van het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de 
Commissie en wijst erop dat het netwerk van laboratoria voor sanitair en fytosanitair 
onderzoek moet worden uitgebreid en versterkt, en dat de opleiding van de inspecteurs 
en specialisten die bij deze laboratoria werken moet worden geïntensiveerd zodat de 
voorschriften op het gebied van fytosanitaire en voedselveiligheid beter worden 
toegepast;

69. spoort Moldavië aan om ten volle gebruik te maken van preferentiële 
uitvoermogelijkheden naar de EU door akkerland doelmatiger en duurzamer te 
bewerken, en door de toegang tot en het gebruik van land op democratischer leest te 
schoeien, om op die manier landbouwproducten te telen die de relatieve voordelen op 
landbouwgebied van het land versterken;

70. dringt er bij Moldavië op aan de samenwerking inzake infrastructuur met de EU en de 
landen in de regio te intensiveren, en verregaande structurele hervormingen door te 
voeren in de energiesector, onder meer door de energievoorziening te diversifiëren, de 
energie-efficiëntie te verhogen, investeringen in hernieuwbare energie aan te trekken en 
de verbindingen te verbeteren met behoud van de ecologische duurzaamheid; roept 
Moldavië op volledig te voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van het 
Energiegemeenschapsverdrag;

71. roept de EU-instellingen op concrete steun te verlenen aan Moldavië om te voldoen aan 
alle noodzakelijke vereisten voor toetreding tot de gemeenschappelijke 
eurobetalingsruimte;

72. verzoekt de Moldavische overheid ook bijzondere aandacht te besteden aan de sociale 
dimensie van handel en duurzame ontwikkeling door arbeidsnormen te eerbiedigen en 
af te dwingen, alle verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie te ratificeren en 
volledig uit te voeren alsmede resterende tekortkomingen in het arbeidsinspectiesysteem 
weg te nemen;

73. stelt vast dat Moldavië bij zijn diversificatie-inspanningen gebruikmaakt van biomassa 
en waterkracht, maar wijst erop dat er voor moet worden gezorgd dat deze aan de 
relevante eisen op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en milieu voldoen; wijst 
erop dat de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen een cruciaal onderdeel is 
van de inspanningen op weg naar een transitie naar schone energie en 
energieonafhankelijkheid, terwijl tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de lokale 
werkgelegenheid, de luchtkwaliteit en de volksgezondheid;

74. benadrukt de belangrijke rol die regionale samenwerking speelt bij de modernisering 
van het land, en bij het vergroten van de capaciteiten ten behoeve van de inspanningen 
om de AO uit te voeren; dringt aan op versterking van de regionale samenwerking, niet 
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alleen tussen de verschillende regio’s van Moldavië maar ook tussen de Moldavische 
regio’s en de EU-regio’s; vraagt de Commissie en de betrokken EU-agentschappen dit 
proces in nauwe samenwerking met de Moldavische regering te faciliteren;

75. is ingenomen met de goedkeuring van de nationale strategie voor regionale 
ontwikkeling voor de periode 2022-2028 en dringt aan op bestuurlijke en territoriale 
hervorming waarbij de nadruk ligt op versterking van het concurrentievermogen en 
duurzame ontwikkeling; beklemtoont dat evenwichtige sociale en economische groei in 
alle regio’s van Moldavië en een doelmatige uitvoering van nationaal beleid voor 
regionale ontwikkeling noodzakelijk zijn;

76. roept de Moldavische autoriteiten op om de beginselen van lokale democratie en lokale 
autonomie te handhaven overeenkomstig het Europees Handvest inzake lokale 
autonomie door ervoor te zorgen dat de lokale overheden over de juiste bevoegdheden 
en voldoende middelen beschikken en doeltreffend functioneren, onder meer door de 
rechtsstaat verder te verbeteren en de beginselen van goed bestuur op alle niveaus door 
te voeren;

77. verzoekt de Moldavische autoriteiten zich meer in te spannen om te waarborgen dat de 
kansen die de AO/DCFTA biedt en de bijstand en programma’s van de EU ook het 
lokale niveau bereiken, waaronder afgelegen delen van het land, en in het bijzonder 
plattelandsgebieden, zodat bewoners kunnen aandringen op positieve veranderingen in 
hun gemeenschappen; dringt er bij de EU op aan meer en beter te communiceren over 
haar steun voor ontwikkelingsprojecten in het Autonoom territoriaal gebied Gagaoezië;

Sectorale samenwerking

78. is erover verheugd dat Moldavië zich associeert met Horizon Europa, het EU-
programma voor onderzoek en innovatie, voor de periode 2021-2027, wat de 
wetenschappelijke en innovatiegemeenschap van Moldavië nieuwe kansen biedt om 
partnerschappen aan te gaan met hun tegenhangers in de EU, en dat Moldavië 
deelneemt aan het programma “Burgers, gelijkheid, rechten en waarden”;

79. dringt aan op betere samenwerking tussen alle EU-instellingen, de lidstaten en de 
Moldavische autoriteiten bij het communiceren over de voordelen van de AO/DCFTA 
en van de EU-steun aan de burgers van Moldavië; benadrukt het belang van een 
institutioneel kader en een samenhangend geheel van overheidsbeleidsmaatregelen ter 
bestrijding van desinformatie, met inbegrip van anti-EU-desinformatie, 
informatiemanipulatie, nepnieuws en propaganda, alsmede van elke kwaadaardige 
buitenlandse inmenging, met name door middel van strategische communicatie en 
weerbaarheid tegen desinformatie en manipulatie van informatie door actoren in 
binnen- en buitenland, online en offline; verzoekt de Moldavische autoriteiten en de 
Commissie samen te werken aan programma’s en hervormingen die tot doel hebben de 
media- en informatievaardigheden te versterken in het kader van het huidige digitale 
tijdperk en de sectorale samenwerking in de digitale economie te verbeteren;

80. herhaalt dat versterking van de pluriformiteit en de onafhankelijkheid van de media 
voor zowel de Unie als Moldavië een prioriteit moet zijn; roept de Commissie op meer 
steun te verlenen aan de onafhankelijke media, ook buiten de hoofdstad, en aan de 
inspanningen om geloofwaardige informatie te verstrekken aan de burgers van 
Moldavië in alle delen van het land; vraagt het Europees Fonds voor Democratie om 
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deze inspanningen te blijven steunen;

81. dringt er bij Moldavië op aan de vrije en onafhankelijke media te blijven steunen door 
een nationaal programma voor de ontwikkeling van de media op te zetten en met het 
oog daarop het juridisch kader te evalueren, om de concentratie van media-eigendom, 
de monopolisering op de advertentiemarkt, het gebrek aan redactionele 
onafhankelijkheid en de controle die economische en politieke groeperingen op de 
media-instellingen uitoefenen, belemmeringen voor de toegang tot informatie alsook 
aanvallen op en intimidatie van journalisten aan te pakken;

82. vraagt de Commissie de mediasector in Moldavië nauwgezet te volgen; hoopt dat de 
gereconstitueerde raad voor radio en televisie zijn taken als onafhankelijke 
mediawaakhond doeltreffend zal uitvoeren en de reeds lang bestaande tekortkomingen 
van het medialandschap zal aanpakken, waaronder het vraagstuk van de politieke 
onafhankelijkheid van de publieke omroep; brengt in herinnering dat de volledige 
uitvoering van de code voor de audiovisuele sector moet worden gewaarborgd;

Institutionele bepalingen

83. verwelkomt het feit dat op 29 november 2021 een memorandum van overeenstemming 
is ondertekend tussen het Europees Parlement en het parlement van Moldavië over een 
gezamenlijk kader voor ondersteuning van de parlementaire democratie, dat 
mogelijkheden biedt om de institutionele capaciteit en daarmee de parlementaire 
democratie in Moldavië te versterken door middel van nauwere bilaterale institutionele 
banden; 

84. verzoekt het parlement van Moldavië het binnen zijn bereik liggende scala aan 
democratieondersteunende activiteiten volledig uit te voeren, met inbegrip van een Jean 
Monnet-dialoog en een Simone Veil-programma, op basis van een onderling 
overeengekomen routekaart;

85. wijst op de belangrijke rol die het Parlementaire Associatiecomité EU-Moldavië en de 
Parlementaire Vergadering Euronest spelen bij het bevorderen van de bilaterale en 
regionale samenwerking met de EU en de uitwisseling van ervaringen en goede 
praktijken met Moldavische parlementariërs; roept op tot verdieping van de structurele 
samenwerking tussen leden van het Europees Parlement en leden van het parlement van 
Moldavië, om door samenwerking de hervormingen te ondersteunen en toezicht te 
houden op de uitvoering ervan;

86. spreekt nogmaals zijn steun uit voor de participatie van het maatschappelijk 
middenveld, met inbegrip van vakbonden, in besluitvormingsprocessen teneinde de 
publieke controle op de hervormingen te vergroten en hun transparantie en 
maatschappelijke aanvaardbaarheid te bevorderen; benadrukt de meerwaarde die 
verschillende organisaties bieden ten aanzien van belangrijke vraagstukken van 
openbaar belang in Moldavië; maakt zich zorgen over de relatief beperkte 
samenwerking tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld, ondanks het 
bestaan van een strategie en een actieplan voor de ontwikkeling van het maatschappelijk 
middenveld; is eveneens bezorgd over de vermindering met 17 % van de subsidies voor 
maatschappelijke organisaties;

87. roept de EU en Moldavië op de contacten en uitwisselingen tussen personen verder te 
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verbeteren, zodat hun respectieve bevolkingen een wederzijds positief beeld van elkaar 
krijgen door middel van gezamenlijke projecten die op het niveau van het 
maatschappelijk middenveld worden ontwikkeld, onder meer door jonge studenten en 
vakmensen te steunen bij hun deelname aan onderwijs- en opleidingsprogramma’s van 
de EU, zoals Erasmus+; verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is 
bepaalde EU-programma’s uit te breiden ten behoeve van de burgers van Moldavië en 
andere EaP-landen; wijst erop dat uitbreiding van programma’s als “DiscoverEU” naar 
Moldavië de pro-Europese sentimenten in het land verder kan versterken;

Sociale rechten

88. merkt op dat de percentages voor ondertewerkstelling en precair werk in Moldavië hoog 
blijven en dat de arbeidsbevolking kwetsbaar is voor economische schokken; roept op 
tot de vaststelling van een herstelstrategie die tegemoetkomt aan de behoeften van de 
bevolking en waarin de groene transitie en duurzame ontwikkeling worden 
meegenomen;

89. is bezorgd over het feit dat Moldavische burgers op grote schaal emigreren, wat de 
negatieve demografische tendensen versterkt en een ernstige bedreiging vormt voor de 
toekomst van Moldavië; spoort de Moldavische regering ertoe aan om nieuwe 
maatregelen te treffen om dit fenomeen te voorkomen en tegen te gaan, met name door 
kansen te creëren en de arbeidsomstandigheden en lonen van jonge werknemers te 
verbeteren;

90. verzoekt de regering om de grootst mogelijke aandacht te schenken aan de door de 
Moldavische ombudsman geuite verzoeken om verbeteringen op het gebied van 
gezondheidszorg, het recht op werk, de vrijheid van verkeer en de vrijheid van 
meningsuiting;

91. roept de Moldavische regering op het gezondheidszorgstelsel te versterken, het tekort 
aan arbeidskrachten in de sector aan te pakken en de hygiënenormen aan te scherpen, 
met name in de ziekenhuizen; dringt er bij de Commissie, de lidstaten en Moldavië op 
aan intensiever samen te werken op het gebied van de veerkracht van de openbare 
gezondheidszorg, de uitwisseling van optimale werkwijzen en de samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld om epidemische strategieën vast te stellen, waarin 
bijzondere aandacht uitgaat naar de meest kwetsbare groepen in de samenleving;

92. spreekt zijn steun uit voor verdere samenwerking tussen Moldavië en de EU bij de 
aanpak van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan, en bij de versterking van 
de langetermijnsamenwerking op het gebied van de volksgezondheid; dringt er bij de 
Moldavische autoriteiten op aan deze kans aan te grijpen en de COVID-19-
herstelfondsen te gebruiken om ziekenhuizen te moderniseren en de kwaliteit en 
toegankelijkheid van medische diensten, met name in de regio’s, te verbeteren;

93. is ingenomen met de goedkeuring door de Commissie van het gelijkwaardigheidsbesluit 
inzake door Moldavië afgegeven COVID-19-certificaten en het digitaal EU-
covidcertificaat, en moedigt de lidstaten aan om de toepassing ervan te blijven 
waarborgen;

94. wijst erop dat de tekortkomingen van het arbeidsrecht tot oneerlijke praktijken leiden, 
waaronder soms buitensporig lange dagelijkse werktijden, lage lonen en deels niet-
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gedocumenteerde arbeidsbetrekkingen; maakt zich zorgen over de onvolledige 
toepassing van de regelgeving om deze praktijken te voorkomen;

95. merkt op dat de sociale dialoog er de afgelopen jaren op is achteruitgegaan en wegens 
de COVID-19-pandemie volledig is stopgezet; vraagt de regering erop toe te zien dat 
een echte sociale dialoog tot stand wordt gebracht, die leidt tot de participatie van alle 
sociale partners in het herstelproces na de pandemie;

96. is ingenomen met de vooruitgang die Moldavië bij de de-institutionalisering van het 
systeem van kinderbescherming heeft geboekt en de stappen die het land heeft genomen 
om een nieuw kinderbeschermingsprogramma en actieplan voor 2022-2026 uit te 
werken;

97. is ingenomen met de toezeggingen van Moldavië op het gebied van milieu en 
klimaatverandering; roept Moldavië op zijn betrokkenheid bij de strijd tegen de 
klimaatverandering verder te versterken en verzoekt de Commissie de deelname van 
Moldavië aan de Europese Green Deal te faciliteren en ervoor te zorgen dat de diepe en 
brede vrijhandelsruimte niet in strijd is met de daarin opgenomen milieudoelstellingen 
en -initiatieven;

98. is voorstander van verbetering van de beleidsmaatregelen om het milieubeleid te 
integreren in de verschillende sectoren van de economie en meer inspraak van de 
burgers bij het uitwerken van het milieubeschermingsbeleid; dringt aan op een 
intensieve benadering van partnerschappen met het maatschappelijk middenveld om de 
activiteiten op het gebied van de inzameling en recycling van afval te verbeteren, en 
pleit ervoor meer aandacht te besteden aan de bebossing van grond, de vermindering 
van bodemaantasting en de verbetering van de waterkwaliteit;

°

° °

99. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsook aan de president, de regering en het 
parlement van de Republiek Moldavië.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE INTERNATIONALE HANDEL

Dhr. David McAllister
Voorzitter
Commissie buitenlandse zaken
BRUSSEL

Betreft: Advies over het Jaarlijks uitvoeringsverslag over de associatieovereenkomst 
tussen de EU en Moldavië (2021/2237(INI))

Geachte voorzitter,

In het kader van bovengenoemde procedure is de Commissie internationale handel verzocht 
een advies uit te brengen aan uw commissie. Tijdens haar vergadering van 3 maart 2022 heeft 
zij besloten dat advies in briefvorm uit te brengen.

Tijdens de vergadering van november 2021 hebben de INTA-coördinatoren besloten de 
bijdrage van INTA aan het jaarverslag van AFET te verstrekken in briefvorm (waarover de 
fracties overeenstemming hebben bereikt), op voorwaarde dat een dergelijke brief in wezen 
wordt behandeld als een advies en naar behoren in aanmerking wordt genomen.

Ik verzoek u daarom deze brief samen met uw AFET-verslag te delen en bijgevoegde bijdrage 
van INTA aan het AFET-verslag over het Jaarlijks uitvoeringsverslag over de 
associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië in overweging te nemen.
In deze uitzonderlijke omstandigheden vertrouw ik erop dat u deze brief zult behandelen 
tijdens de stemprocedure in AFET over het verslag.

Hoogachtend,

Markéta Gregorová

CC: 
voorzitter INTA, B. Lange
rapporteur AFET, D. Tudorache
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SUGGESTIES

1. is ingenomen met de aanhoudende positieve trends in de handel tussen de Republiek 
Moldavië en de EU, waarbij de EU de belangrijkste partner blijft en goed is voor 53 % 
van de totale handel in Moldavië, met inbegrip van Transnistrië;

2. is ingenomen met de aanpassing van 499 (waarvan 152 gedeeltelijk) van de 681 
onderdelen van het EU-acquis aan de Moldavische nationale wetgeving waarin de 
associatieovereenkomst/de diepe en brede vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) 
voorziet, en wijst op het belang van voortdurende hervormingen van het openbaar 
bestuur en het bankwezen en op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht;

3. verzoekt de Moldavische autoriteiten hervormingen door te voeren ter verbetering van 
de transparantie en ter bestrijding van corruptie en cliëntelisme, die een belemmering 
vormen voor de duurzame ontwikkeling van het land en het volledige potentieel van 
de DCFTA’s beperken, met name voor kmo’s;

4. wijst op het belang van de financiële bijstand van de EU voor het bevorderen van de 
tenuitvoerlegging van DCFTA-bepalingen, en herinnert eraan dat het strikt 
noodzakelijk is dat voorwaarden in de eerste plaats worden gekoppeld aan 
democratische hervormingen in plaats van aan economische factoren;

5. wijst op de noodzaak van verdere diversificatie van energiebronnen, investeringen in 
hernieuwbare energie en verbetering van de capaciteit voor gasopslag, aangezien de 
huidige omstandigheden kwetsbaar zijn voor stijgende kosten en verstoring van de 
voorziening, met name gezien de Russische acties in het oosten en de Moldavische 
afhankelijkheid van gasinvoer via Oekraïne;

6. dringt er bij Moldavië op aan het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling 
van de DCFTA volledig ten uitvoer te leggen en zich te blijven inzetten voor de 
Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen ervan;

7. dringt aan op de rectificatie van de nationale handelswetgeving die in strijd is met de 
Moldavische verplichtingen in het kader van de DCFTA en de WTO-bepalingen.
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