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FORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA) mellem EU og 

Moldova har fundet anvendelse siden 2014; 

B. der henviser til, at Moldovas eksport til EU er steget med mere end 15 % siden 

ikrafttrædelsen af DCTFA, og at EU tegner sig for 66 % af Moldovas samlede eksport; 

C. der henviser til, at Moldovas præferenceudnyttelsesgrad på 90 % viser, hvordan 

DCFTA har været til gavn for Moldovas erhvervsliv, arbejdstagere og borgere; 

D. der henviser til, at en effektiv gennemførelse af DCFTA er betinget af Moldovas 

fortsatte bestræbelser på at fremskynde reformer inden for retsstatsprincippet, 

regeringsførelse, institutionel kapacitet, offentlig forvaltning, herunder på 

handelsrelaterede områder; 

E. der henviser til, at der er gjort fremskridt på vigtige områder som f.eks. sundheds- og 

plantesundhedsforanstaltninger, tekniske handelshindringer, toldvæsen og offentlige 

indkøb; 

F. der henviser til, at der blev nedsat interne rådgivende grupper i overensstemmelse med 

bestemmelserne i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling, og at de indtil videre har 

mødtes tre gange; 

1. bifalder den betydelige stigning i Moldovas import til EU som følge af ikrafttrædelsen 

af DCFTA; understreger, at DCFTA bør være en drivkraft for økonomisk 

diversificering, og opfordrer derfor Kommissionen til at bistå Moldova med at udpege 

de vigtigste områder, der bør prioriteres i gennemførelsen af DCFTA; mener, at 

omfanget af handelsliberalisering bør forvaltes omhyggeligt med henblik på at 

minimere omkostningerne, samtidig med at der skabes størst mulige fordele for 

Moldova; 

2. bifalder skabelsen af ca. 1 500 arbejdspladser gennem støtte til små virksomheder og 

gentager behovet for fortsat at fremme SMV'er og nystartede virksomheder, navnlig i 

betragtning af deres vigtige bidrag til økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og 

erhvervskreativitet; 

3. understreger, at det endelige formål med DCFTA er at skabe håndgribelige og holdbare 

forbedringer af levevilkårene for almindelige borgere i Moldova, da landet fortsat er et 

af de fattigste i Europa, og opfordrer derfor indtrængende myndighederne til at 

iværksætte effektive reformprocesser for at forbedre levestandarden med henblik herpå; 

4. forventer, at Moldova fortsætter sine reformbestræbelser, ikke kun inden for strengt 

handelsrelaterede områder, såsom omstrukturering af finans- og energisektoren, men 

også inden for retsstatsprincippet, den offentlige forvaltning, retsvæsenet, forvaltningen 

og effektiviteten af de offentlige finanser, mediefrihed, ligestilling mellem kønnene og 
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styrkelse af kvinders position, samt at landet intensiverer bekæmpelsen af korruption; 

minder ligeledes om vigtigheden af effektiv gennemførelse af nyligt iværksatte reformer 

og retlige instrumenter; opfordrer til konkrete skridt inden for alle nævnte sektorer i 

overensstemmelse med de forventninger, der understreges i Europa-Parlamentets 

beslutning om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova1, som minder om flere 

drøftelser om situationen i Moldova og Parlamentets opfordringer til gennemsigtige 

reformbestræbelser og strenge konditionaliteter, der er knyttet til konkrete resultater på 

områder, som anses for at have behov for forbedringer; roser beslutningen om at 

gennemføre EU's direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge; 

5. mener, at reguleringsmæssig tilnærmelse til den gældende EU-ret er den centrale 

dimension i DCFTA, eftersom reel adgang til EU's marked og reformer i høj grad 

afhænger af en korrekt gennemførelse og håndhævelse af den relevante lovgivning; er 

bevidst om den vigtige udfordring, som dette udgør for regeringsførelse, institutioner og 

offentlig forvaltning i Moldova, og opfordrer Kommissionen til at yde tilstrækkelig 

teknisk og finansiel støtte; opfordrer indtrængende Kommissionen til at overveje at 

oprette en støttegruppe for Moldova i lighed med den, der er oprettet for Ukraine; 

6. mener, at det er nyttigt at inddrage Moldovas myndigheder i udarbejdelsen af relevant 

lovgivning med henblik på at gøre processen mere inklusiv og for at reducere 

overgangsomkostningerne for Moldova, og opfordrer Kommissionen til at udnytte de 

forudgående høringsprocedurer fuldt ud; 

7. understreger den vigtige rolle, som interne rådgivende grupper spiller i overvågningen 

af DCFTA, og minder om, at tilstrækkelig finansiering og en afbalanceret 

repræsentation af civilsamfundet bør sikres af de involverede parter. 

8. konstaterer, at evalueringen af gennemførelsen af DCFTA i meget høj grad er fokuseret 

på handelsstrømme og handelsbarrierer; opfordrer Kommissionen til på passende vis at 

overvåge og vurdere gennemførelsen af DCFTA, med særlig vægt på at indføre og 

gennemføre den gældende EU-ret samt på virkningerne for det moldoviske samfund, og 

at sikre årlig og omfattende indberetning, herunder om den tekniske og finansielle 

støtte, som ydes af EU; 

9. opfordrer til en effektiv overholdelse af bestemmelserne om handel og bæredygtig 

udvikling samt af internationale forpligtelser, navnlig den korrekte gennemførelse af 

ILO's grundlæggende konventioner; 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0283. 
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