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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че задълбочената и всeобхватна зона за свободна търговия 

(ЗВЗСТ) между ЕС и Молдова се прилага от 2014 г.; 

Б. като има предвид, че износът на Молдова за ЕС е нараснал с над 15% след 

влизането в сила на ЗВЗСТ и Молдова понастоящем разчита на ЕС за 66% от своя 

износ; 

В. като има предвид, че степента на Молдова на усвояване на преференции – 90% – 

показва как ЗВЗСТ е от полза за молдовските предприятия, работници и 

граждани; 

Г. като има предвид, че ефективното прилагане на ЗВЗСТ е обвързано с условие за 

продължаване на усилията на Молдова за ускоряване на реформите в областта на 

принципите на правовата държава, управлението, институционалния капацитет и 

публичната администрация, включително в свързани с търговията области; 

Д. като има предвид, че е постигнат напредък в основни области като санитарните и 

фитосанитарните мерки, техническите пречки пред търговията, митниците и 

обществените поръчки; 

Е. като има предвид, че бяха създадени вътрешни консултативни групи (ВКГ) в 

съответствие с разпоредбите на главата относно търговията и устойчивото 

развитие и че те са срещали три пъти досега; 

1. приветства значителното увеличение на вноса от Молдова в ЕС в резултат от 

влизането в сила на ЗВЗСТ; подчертава, че ЗВЗСТ следва да бъде двигател на 

икономическата диверсификация и съответно насърчава Комисията да подкрепя 

Молдова при определянето на ключови области, които следва да бъдат 

определени като приоритетни по отношение на изпълнението на ЗВЗСТ; счита, че 

измерението на либерализацията на търговията следва да бъде внимателно 

управлявано, за да се сведат до минимум разходите, като същевременно се 

увеличат максимално ползите за Молдова; 

2. приветства създаването на около 1500 работни места чрез подкрепа за малките 

предприятия и изтъква отново необходимостта от по-нататъшно стимулиране на 

секторите на МСП и стартиращите предприятия, особено като се има предвид 

техният важен принос за икономическия растеж, заетостта, иновациите и 

творческия подход в бизнеса; 

3. подчертава, че крайната цел на ЗВЗСТ е да направи осезаеми и устойчиви 

подобрения на условията на живот на обикновените граждани в Молдова, тъй 

като страната продължава да бъде една от най-бедните в Европа, и поради това 

настоятелно призовава органите да преминат ефективни процеси на реформи, за 

да се подобрят стандартите на живот за тази цел; 
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4. очаква Молдова да продължи своя път на реформи не само в строго свързаните с 

търговията области, като например преструктурирането на финансовия и на 

енергийния сектор, но също така и в областта на принципите на правовата 

държава, публичната администрация, правосъдието, управлението и ефикасността 

на публичните финанси, свободата на медиите, равенството между половете и 

овластяването на жените, както и засилването на борбата срещу корупцията; 

припомня също така значението на ефективното изпълнение на нововъведените 

реформи и правни инструменти; призовава за конкретни стъпки във всички 

посочени сектори, в съответствие с очакванията, изтъкнати в резолюцията на 

Парламента относно макрофинансова помощ за Република Молдова1, като 

припомня различните дебати относно ситуацията в Молдова и призивите на 

Парламента за усилия за прозрачни реформи и строги условия, свързани с 

осезаеми резултати в областите, за които е необходимо подобрение; приветства 

решението за транспониране на Директивата на ЕС относно борбата с изпирането 

на пари; 

5. счита регулаторното сближаване с достиженията на правото на ЕС за ключово 

измерение на ЗВЗСТ, тъй като действителният достъп до пазара на ЕС и 

реформата в голяма степен зависят от подходящото прилагане и изпълнение на 

съответното законодателство; осъзнава значителното предизвикателство, което 

това представлява за управлението, институциите и публичната администрация в 

Молдова, и насърчава Комисията да предостави адекватна техническа и 

финансова подкрепа; настоятелно призовава Комисията да обмисли възможността 

за създаване на група за подкрепа за Молдова, подобно на групата, създадена за 

Украйна; 

6. счита, че практиката на включване на молдовските органи от етапа на изготвяне 

на съответното законодателство е полезна, тъй като прави процеса по-

приобщаващ и намалява свързаните с прехода разходи за Молдова, и призовава 

Комисията да използва пълноценно процесите на предварителни консултации; 

7. подчертава ключовата роля на ВКГ в наблюдението на ЗВЗСТ и припомня, че 

подходящото финансиране и балансираното представителство на гражданското 

общество следва да бъде гарантирано от страните по споразумението; 

8. отбелязва, че оценката на прилагането на ЗВЗСТ е съсредоточена в голяма степен 

върху търговските потоци и пречките пред търговията; призовава Комисията да 

извършва мониторинг и оценка на прилагането на ЗВЗСТ по подходящ начин, 

като обръща специално внимание на транспонирането и прилагането на 

достиженията на правото на ЕС, както и на въздействието върху молдовското 

общество, и да осигурява публично и всеобхватно ежегодно докладване, 

включително относно техническата и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС; 

9. призовава за ефективно спазване на търговските и свързаните с устойчивото 

развитие клаузи и международните ангажименти, и по-специално правилното 

прилагане на основните конвенции на МОТ. 

  

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0283. 
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