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UZASADNIENIE – STRESZCZENIE FAKTÓW I USTALENIA

Demokracja generuje dobrobyt i jest przez niego podtrzymywana. Obywatele państw 
demokratycznych mogą korzystać z owoców dobrobytu, ponieważ podstawą społeczeństwa w 
ich państwach są prawa człowieka i wolność wypowiedzi. Mówiąc o Republice Mołdawii, 
jednym z najbiedniejszych państw w Europie według sprawozdań Banku Światowego, 
państwie, w którym w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowano raczej negatywne zmiany 
wskaźników demokracji i korupcji, rzeczywistość tę należy postrzegać wprost i bezpośrednio.

Nie powinniśmy budować wyobrażenia na temat Republiki Mołdawii wyłącznie na podstawie 
tych wskaźników. Zamiast tego powinniśmy być świadomi trudności, w obliczu których stoi 
to państwo, i wspierać jego obywateli w realizacji ambicji przezwyciężenia trudnej sytuacji 
ich kraju. Jesteśmy unią państw, którą powoli, ale z pewnością, zaczynamy nazywać 
„Europą”. Ponieważ wiemy bardzo dobrze, co historycznie i emocjonalnie oznaczała ta 
bliskość dla obywateli naszych państw, warto pamiętać, że Europa w rzeczywistości jest 
czymś znacznie więcej niż konstrukcją polityczną, do której przyczynia się każdy z nas. 
Części Europy Wschodniej czy Bałkany Zachodnie są równie europejskie co każde z naszych 
państw; jedyną różnicą jest fakt, że ze względu na niepomyślne wydarzenia historyczne w 
przeszłości obrały inną ścieżkę. Nie możemy lekceważyć decyzji politycznych przeszłości – 
decyzji, które podzieliły ten kontynent.

Naszym politycznym obowiązkiem jest zapewnienie, aby wszystkim obywatelom Europy 
przysługiwały te same prawa polityczne, socjalne i gospodarcze. To właśnie przez ten 
pryzmat powinniśmy postrzegać Republikę Mołdawii i wykonywanie przez to państwo 
układu o stowarzyszeniu z Unią Europejską. Naszą powinnością jest karanie wszelkich 
przypadków odejścia od zasad demokratycznych, sygnalizowanie każdego naruszenia umów 
dwustronnych oraz proponowanie właściwego sposobu postępowania, aby zapobiec 
zaprzepaszczeniu dotychczasowych osiągnięć. Cokolwiek jednak wspólnie postanowimy, 
musi to być zgodne z podstawowym aspektem tego procesu: obywatele Republiki Mołdawii 
są obywatelami Europy, o których dobrostanie musimy myśleć w pierwszej kolejności. 
Politycy przychodzą i odchodzą; obywatele zostają. 

Republika Mołdawii wciąż jest państwem nieprzewidywalnym. Spojrzenia jej obywateli 
kierują się ku Unii Europejskiej, ale klasa polityczna tego państwa nie jest w stanie zapewnić 
stabilności politycznej i rzetelnego przywództwa. Pod pretekstem deklaratywnej neutralności 
politycy mołdawscy sukcesywnie wybierają strategie polityczne, w ramach których skłaniają 
się ku Brukseli lub Moskwie – w zależności od swoich osobistych interesów. Podzielona i 
niezwykle burzliwa scena polityczna wstrzymuje osiągnięcie krajowego konsensusu co do 
przyszłości Republiki Mołdawii. Jedyną pewną rzeczą w tym kontekście jest fakt, że sytuacja 
pozostaje niespokojna i nieprzewidywalna, przy czym składane są sprzeczne oświadczenia, 
stosowany jest niejednoznaczny język i podejmowane są decyzje, które nie zawsze 
odpowiadają najlepszym interesom mołdawskich obywateli. We wspólnym oświadczeniu z 
grudnia 2019 r. Republika Mołdawii, Ukraina i Gruzja stwierdziły, że będą konsekwentnie 
dokładać wszelkich starań, aby zostać członkami Unii Europejskiej. Kilka miesięcy później 
prezydent i premier Mołdawii wyrazili sceptycyzm, że ich państwo zostanie członkiem Unii 
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Europejskiej lub Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Było to niefortunne wystąpienie i 
komentarz sprzeczny z kierunkiem, do którego objęcia zobowiązało się państwo, mimo że 
między tymi dwoma oświadczeniami nie doszło ani do zmiany rządu, ani do wyborów 
prezydenckich. Warto dokładnie przytoczyć wypowiedź prezydenta Igora Dodona: „Nie 
sądzę, abyśmy zostali członkami UE w następnych 10–15 latach; ani też Eurazjatyckiej Unii 
Gospodarczej. Do czego potrzebujemy układu o stowarzyszeniu z UE? Musimy wykorzystać 
to wsparcie, aby przeprowadzić reformy i poprawić naszą jakość życia. UE ma swoje 
problemy”. Stwierdzenie to jest istotne: pokazuje ono, że Unia Europejska i jej zasady nie 
zawsze zjednują sobie szacunek przywództwa politycznego Mołdawii, mimo że politycy 
mołdawscy w pełni rozumieją korzyści gospodarcze wynikające z bliższych więzi z UE. 

Podejście to nie jest jednak zobowiązaniem do przestrzegania wartości; liczą się interesy i nic 
więcej. Partnerstwo Wschodnie i układ o stowarzyszeniu opierają się na zasadach Unii 
Europejskiej, przywiązaniu do wartości demokratycznych oraz na przekonaniu, że 
europejskim obywatelom przysługują prawa i podstawowe wolności niezależnie od tego, czy 
ich państwo jest częścią UE.

Brak zaufania klasy politycznej do europejskiej ścieżki, chwiejne przywiązanie niektórych 
polityków do europejskich wartości oraz oscylowanie między Zachodem i Wschodem ma 
widocznie negatywny wpływ na rozwój państwa. Republika Mołdawii zdołała przyciągnąć 
jedynie część pomocy makrofinansowej z Unii Europejskiej. Warunki określone w układzie 
zawartym przez obie strony zostały spełnione jedynie częściowo. Kluczowe rozdziały 
dotyczące poszanowania praw człowieka, praworządności oraz regulowania ingerencji 
politycznej w system wymiaru sprawiedliwości, społeczeństwo obywatelskie lub wolność 
wypowiedzi zmieniły się w minimalnym stopniu. Z politycznego punktu widzenia pewna 
część mołdawskiej klasy politycznej zawsze wolała utrzymywać niekorzystne status quo, 
zamiast angażować się w spójne i strukturalne reformy. Wzrasta konieczność 
przeprowadzenia stanowczej interwencji i wdrożenia reform. 

Od czasu ustanowienia Partnerstwa Wschodniego do końca 2018 r. Republika Mołdawii 
otrzymała z Brukseli ponad miliard euro w ramach wspólnie uzgodnionych projektach. Z 
danych statystycznych wynika, że obywatele mołdawscy identyfikują Unię Europejską i 
Partnerstwo Wschodnie z dobrobytem gospodarczym (83%), prawami człowieka (79%) i 
wolnością wypowiedzi (78%). W danych tych nie ma nic zaskakującego, ponieważ 
odzwierciedlają one rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Ponad 70% wywozu z Mołdawii 
trafia do państw Unii Europejskiej. Trudności gospodarcze spowodowane embargo 
nałożonym przez Rosję zostały przezwyciężone w krótkim okresie dzięki wymianom 
gospodarczym z europejskimi państwami. Ponad milion mołdawskich obywateli mieszka i 
pracuje w granicach UE.

Między liczbami a zachowaniem politycznym pozostaje jednak ten sam niepokojący 
rozdźwięk. Zwykle nasze decyzje powinny mieć początek w rzeczywistości politycznej i być 
odzwierciedlone w środkach gospodarczych stosownych do zachowania politycznego. 
Wariant naprawiania ekscesów politycznych lub ignorowania ich ze względów 
gospodarczych jest niezrównoważony. Nadszedł jednak czas ochrony tego, co zbudowaliśmy, 
i spojrzenia na rzeczywistość polityczną dokładnie taką, jaka jest, aby chronić obywateli 
Mołdawii przed elitą polityczną państwa. Zbyt często zwykli ludzie cierpią, ponieważ 
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politycy, którzy ich reprezentują, nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Miliony ludzi w 
Republice Mołdawii, Europejczyków poza granicami Unii Europejskiej, są źle 
reprezentowane przez swoich polityków. Musimy skupić na nich nasze polityczne i 
gospodarcze starania, aby jednocześnie być w stanie w możliwie najbardziej surowy sposób 
karać każdy błąd polityczny zagrażający mołdawskim obywatelom i sprowadzający państwo 
z jego europejskiej ścieżki. 

Parlament Europejski jest właściwym miejscem do wyznaczenia nowego kierunku 
politycznego dla Republiki Mołdawii. Ma on upoważnienie obywateli i cechuje się 
reprezentatywnością wynikającą z demokratycznego głosowania. Jest to dla nas właściwy 
czas, abyśmy przyjęli naszą rolę przedstawicieli europejskich obywateli i zatroszczyli się o 
ich interesy, nawet jeżeli granice historyczne nadal oddzielają niektórych europejskich 
obywateli od innych. Wcześniej czy później obywatele ci będą należeć do zjednoczonej 
Europy. Do tego czasu musimy obserwować rozwój demokratycznych procesów i reform 
strukturalnych, nie zapominając o naszym obowiązku wobec wszystkich obywateli Europy z 
państw członkowskich lub innych państw, nawet jeżeli rządzący politycy zapominają o nim.

Szanowni Koleżanki i Koledzy, zwracam się do Was, abyście dali szansę mieszkańcom 
Mołdawii na osiągnięcie ich prawdziwego potencjału i nadzieję na lepszą przyszłość w 
zjednoczonej Europie.
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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
(2019/2201(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 8 oraz tytuł V, w szczególności art. 21, 22, 36 i 37, Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE) oraz część piątą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

– uwzględniając układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą 
Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Mołdawii, z drugiej strony (układ o stowarzyszeniu), który obejmuje pogłębioną i 
kompleksową strefę wolnego handlu (DCFTA) i w pełni wszedł w życie z dniem 1 lipca 
2016 r.,

– uwzględniając ustanowienie ruchu bezwizowego dla obywateli Republiki Mołdawii w 
marcu 2014 r. w wyniku wprowadzenia zmian do rozporządzenia Rady (WE) nr 
539/2001 przez Parlament Europejski i Radę,

– uwzględniając podpisanie w listopadzie 2017 r. protokołu ustaleń, umowy pożyczki i 
umowy o udzielenie dotacji na pomoc mikrofinansową w kwocie 100 mln EUR na lata 
2017–2018,

– uwzględniając mołdawski krajowy plan działania w zakresie wdrażania układu o 
stowarzyszeniu Mołdawia–Unia Europejska (NAPIAA) w latach 2017–2019,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, zwłaszcza poprzednią rezolucję z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią1, swoją 
rezolucję z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie kryzysu politycznego w Mołdawii po 
unieważnieniu wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa2, z dnia 15 listopada 2017 r. 
w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r.3, z 
dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice 
Mołdawii4 i z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / 
pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą5,

– uwzględniają decyzję UE z lipca 2018 r. o wstrzymaniu wypłaty pierwszej transzy 
pomocy makrofinansowej w następstwie wyroku Sądu Najwyższego w sprawie 
wyborów na urząd burmistrza Kiszyniowa oraz jej decyzję z listopada 2018 r. o 
ograniczeniu jej pomocy finansowej w wyniku obaw dotyczących praworządności i 
zaprzepaszczenia demokratycznych osiągnięć państwa, 

– uwzględniając późniejszą decyzję UE z lipca 2019 r. o wznowieniu wypłat wsparcia z 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0458.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0303.
3 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 130.
4 Dz.U. C 334 z 19.9.2018, s. 199.
5 Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 82.
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budżetu w świetle zobowiązania się Mołdawii do przeprowadzenia reformy systemu 
wymiaru sprawiedliwości, 

– uwzględniając decyzję UE z października 2019 r. o wypłacie pierwszej transzy pomocy 
makrofinansowej wynoszącej 30 mln EUR na skutek wdrożenia kluczowych reform 
mających na celu poprawę standardów demokratycznych i ochronę praworządności, 

– uwzględniając wspólny dokument roboczy służb Komisji Europejskiej i Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) (SWD(2019) 0325) w sprawie sprawozdania z 
wdrożenia układu o stowarzyszeniu z Mołdawią z dnia 11 września 2019 r.,

– uwzględniając wyniki piątego posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE–Mołdawia z dnia 
30 września 2019 r.,

– uwzględniając wspólne deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, z których 
ostatnią wydano dnia 24 listopada 2017 r. w Brukseli,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Republiki Mołdawii 
z dnia 26 lutego 2018 r.,

– uwzględniając rezolucję nr 2308 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) 
w sprawie funkcjonowania instytucji demokratycznych w Republice Mołdawii, przyjętą 
w dniu 3 października 2019 r.,

– uwzględniając wykaz postrzegania korupcji z 2018 r. sporządzany przez Transparency 
International, w którym Mołdawii przyznano 117. miejsce spośród 180 ocenionych 
państw i terytoriów (pierwsze miejsce oznacza najniższą korupcję),

– uwzględniając opinie i zalecenia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka 
Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR) oraz Komisji Weneckiej 
Rady Europy, w szczególności te z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie reformy ordynacji 
wyborczej w Mołdawii, z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie sytuacji konstytucyjnej ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwiązania parlamentu oraz z dnia 14 
października 2019 r. w sprawie projektu ustawy o reformie Sądu Najwyższego i 
Prokuratury,

– uwzględniając działania i zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, Forum 
Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego oraz innych przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego w Mołdawii,

– uwzględniając konkluzje misji obserwacji wyborów z ramienia Parlamentu 
Europejskiego dotyczącej wyborów do parlamentu Mołdawii z dnia 24 lutego 2019 r. 
włączonej do międzynarodowej misji obserwacji wyborów prowadzonej przez 
OBWE/ODIHR,

– uwzględniając pakiet pomocy gospodarczej Komisji przyjęty w dniu 29 marca 2020 r., 
aby pomóc m.in. Mołdawii w zwalczaniu pandemii COVID-19, który obejmuje 
przekierowanie istniejących instrumentów celem złagodzenia społeczno-
ekonomicznego wpływu kryzysu,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, a także art. 1 ust. 1 lit. e) decyzji Konferencji 
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Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie procedury udzielania zgody na 
sporządzenie sprawozdań z własnej inicjatywy i załącznik 3 do tej decyzji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu 
Międzynarodowego (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że za pośrednictwem układu o stowarzyszeniu/DCFTA Mołdawia 
zobowiązała się do włączania dorobku prawnego UE do swoich przepisów i praktyk w 
wielu obszarach; mając na uwadze, że celem wsparcia tych starań UE zobowiązała się 
zapewnić Mołdawii znaczną pomoc finansową i znaczne wsparcie budżetowe;

B. mając na uwadze, że w dniu 13 września 2017 r. Parlament i Rada przyjęły decyzję w 
sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Mołdawii w wysokości 100 mln EUR w 
kontekście programu MFW, aby wesprzeć gospodarcze i finansowe reformy tego 
państwa;

C. mając na uwadze, że UE wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie dotyczące 
praworządności, braku postępów w ściganiu sądowym osób odpowiedzialnych za 
oszustwa bankowe ujawnione w 2014 r. oraz nieustannego łamania praw człowieka;

D. mając na uwadze, że ze względu na poważne naruszenia praworządności i procesu 
demokratycznego UE zawiesiła w 2018 r. wypłatę dwóch ostatnich transz w ramach 
programu wsparcia budżetowego na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości;

E. mając na uwadze, że w następstwie utworzenia w czerwcu 2019 r. rządu zobowiązanego 
do przeprowadzenia ambitnych reform Komisja wypłaciła pierwszą transzę pomocy 
makrofinansowej i wznowiła wypłaty na programy sektorowego wsparcia 
budżetowego; mając na uwadze, że pomoc ta pozostaje uwarunkowana wdrożeniem 
konkretnych reform mających na celu wzmocnienie praworządności;

F. mając na uwadze, że w listopadzie 2019 r. parlament mołdawski przegłosował wniosek 
o wotum nieufności dla rządu powołanego w czerwcu 2019 r., utworzył rząd 
mniejszościowy, a następnie nowy rząd koalicyjny;

Wspólne wartości i ogólne zasady

1. zauważa, że układ o stowarzyszeniu/DCFTA nadal mają podstawowe znaczenie, 
zwłaszcza w obecnych wyjątkowych czasach, i wyraża uznanie dla postępów 
osiągniętych dotychczas przez Mołdawię; przypomina jednak, że należy poczynić 
dalsze postępy;

2. z zadowoleniem przyjmuje wnioski z konsultacji MFW na podstawie art. IV z marca 
2020 r. oraz szósty i ostatni przegląd wyników gospodarczych Mołdawii w ramach 
ustaleń dotyczących Rozszerzonego Mechanizmu Kredytowego i instrumentu 
rozszerzonego wsparcia finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji 
mołdawskiego systemu bankowego i wzmocnienia rządzenia sektorem finansowym;

3. zauważa, że program działania mołdawskiego rządu z listopada 2019 r. jest mniej 
ambitny niż światowy program do 2030 r. poprzedniego rządu i żałuje, że brak jest 
nowego planu działania w zakresie wdrażania układu o stowarzyszeniu; przypomina, że 
dalsze unijne sektorowe wsparcie budżetowe pozostaje zależne od wprowadzenia 
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konkretnej reformy, w szczególności wymiaru sprawiedliwości;

4. wzywa Komisję Europejską do opracowania mechanizmu monitorowania konkretnego 
wdrażania reform, w tym jasnych poziomów odniesienia; 

Reformy i ramy instytucjonalne

5. docenia przyjęcie przez parlament mołdawski szeregu aktów ustawodawczych zgodnie 
ze zobowiązaniem tego państwa zapisanym w układzie o stowarzyszeniu; podkreśla 
znaczenie pełnego wdrożenia tych aktów, w tym poprzez przyjęcie prawa wtórnego; 

6. przyjmuje z zadowoleniem postępy osiągnięte w zakresie reformy administracji 
publicznej i finansów publicznych, ale zachęca do dalszych kroków w celu zwiększenia 
ich przejrzystości;

7. jest zaniepokojony wysokim poziomem koncentracji i upolitycznienia sektorów 
mediów i reklamy, co prowadzi do niskiego poziomu zaufania społecznego do mediów; 
wzywa władze mołdawskie do powstrzymania się od wykorzystywania pandemii 
COVID-19 do przyjmowania środków ograniczających wolność słowa i zdolność 
mediów do podawania faktów w niezależny i bezstronny sposób; 

8. z zadowoleniem przyjmuje zmiany ordynacji wyborczej przyjęte w sierpniu 2019 r. 
oraz wyrok mołdawskiego Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2020 r. w sprawie 
wymogów terytorialnych w zakresie tworzenia partii politycznych; 

Współpraca w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz 
postępy poczynione w rozwiązywaniu konfliktu dotyczącego Naddniestrza

9. z zadowoleniem przyjmuje udział Mołdawii w misjach i operacjach prowadzonych w 
ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), dochodzeniach w 
sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem i cyberprzestępczością, a także 
współpracę Mołdawii z NATO; 

10. potwierdza, że UE popiera suwerenność i integralność terytorialną Mołdawii oraz 
wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania kwestii Naddniestrza; 

11. ostrzega, że nie można osiągnąć rozwiązania kwestii Naddniestrza poprzez poświęcenie 
wolności Mołdawii do wyboru własnego kierunku polityki obronnej i zagranicznej;

Praworządność i dobre rządy

12. apeluje, aby mołdawski rząd zakończył reformę wymiaru sprawiedliwości, tak by 
zapewnić niezawisłość, bezstronność i skuteczność wymiaru sprawiedliwości oraz 
wyspecjalizowanych instytucji antykorupcyjnych; 

13. jest zaniepokojony niezwykle wysokim poziomem nieprzychylności wobec wymiaru 
sprawiedliwości i w związku z tym wzywa władze mołdawskie do zapewnienia, aby 
Prokurator Generalny, jego pracownicy oraz prokuratorzy ogółem pracowali w sposób 
niezawisły i przestrzegali najwyższych standardów profesjonalizmu i uczciwości; 

14. apeluje, by władze mołdawskie zapewniły całkowitą niezawisłość trybunału 
konstytucyjnego oraz zapewniły, aby nie podlegała ona żadnej formie ingerencji 
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politycznej; 

15. jest zaniepokojony bardzo wysokim poziomem zaobserwowanej korupcji w Mołdawii i 
w związku z tym wzywa rząd do zintensyfikowania jej zwalczania, jak również 
zwalczania prania pieniędzy, przemytu broni i przestępczości zorganizowanej; wzywa 
rząd mołdawski do przyjęcia konkretnych środków służących zwiększeniu 
niezawisłości i uczciwości Biura Krajowego Ośrodka Antykorupcyjnego i Biura 
Prokuratury Antykorupcyjnej;

16. ponownie podkreśla swoje obawy związane z uporczywym brakiem przejrzystego 
osądzenia wszystkich osób odpowiedzialnych za oszustwa bankowe ujawnione w 2014 
r., a także powolnym odzyskiwaniem skradzionego mienia;

17. apeluje do władz mołdawskich o zwiększenie przejrzystości finansowania partii 
politycznych oraz o zbadanie wszelkich nieprawidłowości w sposób uczciwy i 
bezstronny;

Prawa człowieka i podstawowe wolności

18. wzywa władze do znacznego wzmożenia wysiłków na rzecz poszanowania praw 
człowieka i podstawowych wolności, w szczególności w odniesieniu do słabszych grup 
społecznych; 

19. wzywa władze do zagwarantowania prawa do rzetelnego procesu sądowego i 
poszanowania praw człowieka w aresztach, jak również do unikania wybiórczego i 
politycznie umotywowanego wymierzania sprawiedliwości; 

Handel i współpraca gospodarcza 

20. z zadowoleniem przyjmuje znaczny wzrost przywozu mołdawskiego do UE, a także 
fakt, że UE jest największym inwestorem w Mołdawii; z zadowoleniem przyjmuje 
przyjęcie przez parlament mołdawski europejskiego podejścia LEADER jako podstawy 
krajowej polityki dotyczącej obszarów wiejskich;

21. wyraża uznanie w związku ze zbliżeniem przepisów do dorobku prawnego UE i 
zachęca Komisję do udzielenia mołdawskim instytucjom i administracji publicznej 
technicznej i finansowej pomocy w tych staraniach;

Energia, środowisko i zmiana klimatu

22. apeluje o podjęcie dalszych kroków celem zapewnienia niezależności Krajowej Agencji 
ds. Regulacji Energetyki oraz o szybkie przyjęcie prawa wtórnego niezbędnego do 
zapewnienia pełnego wdrożenia trzeciego pakietu energetycznego; 

23. wyraża uznanie dla ustaleń poczynionych między Mołdawią, Ukrainą i Rumunią w 
grudniu 2019 r., mających na celu umożliwienie przesyłania gazu na Ukrainę i do 
Mołdawii za pośrednictwem Gazociągu Transbałkańskiego oraz planu działania z 
lutego 2020 r. dotyczący zapewnienia niezależności operatora systemu przesyłowego – 
Moldovatransgazu; 

24. z zadowoleniem przyjmuje pakiet na rzecz klimatu i środowiska z lutego 2019 r. i 
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wzywa do zwiększenia wysiłków w zakresie krajowych zobowiązań do zwalczania 
zmiany klimatu związanych z porozumieniem paryskim z 2015 r.; 

Postanowienia instytucjonalne

25. zachęca władze mołdawskie do zwrócenia się o ustanowienie dialogu im. Jeana 
Monneta, aby wesprzeć dialog między stronami i budowanie zdolności parlamentu;

26. wzywa wszystkie instytucje Unii i państwa członkowskie oraz władze mołdawskie do 
lepszego informowania obywateli Mołdawii o korzyściach wynikających z układu o 
stowarzyszeniu/DCFTA i pomocy unijnej;

°

° °

27. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji Europejskiej oraz Wiceprzewodniczącemu Komisji / Wysokiemu 
Przedstawicielowi Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także 
prezydentowi, rządowi i parlamentowi Republiki Mołdawii.


