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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot, mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az EU és Moldova közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség 

(DCFTA) 2014 óta áll fenn; 

B. mivel Moldova EU-ba irányuló exportja több mint 15%-kal nőtt a DCFTA 

hatálybalépése óta, és jelenleg az export 66%-át teszi ki az EU; 

C. mivel a preferenciák kihasználtságának 90%-os aránya azt mutatja, hogy a DCFTA igen 

kedvezően hatott a moldovai vállalkozásokra, munkavállalókra és állampolgárokra; 

D. mivel a DCFTA hatékony végrehajtásának feltétele, hogy Moldova folytassa 

erőfeszítéseit a jogállamiságot, a kormányzást, az intézményi kapacitást, a közigazgatást 

érintő reformok fokozása érdekében, a kereskedelemmel kapcsolatos területeken is; 

E. mivel előrelépés történt olyan fontos területeken, mint az egészségügyi és növény-

egészségügyi intézkedések, a kereskedelem technikai akadályai, a vámok és a 

közbeszerzés; 

F. mivel nemzeti tanácsadó csoportokat hoztak létre a kereskedelemről és a fenntartható 

fejlődésről szóló fejezet rendelkezéseinek megfelelően, amelyek eddig háromszor ültek 

össze; 

1. üdvözli, hogy a DCFTA hatálybalépésének eredményeként jelentősen növekedett az 

EU-ba érkező moldovai import aránya; hangsúlyozza, hogy a DCFTA-nak elő kell 

mozdítania a gazdasági diverzifikációt, ezért arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 

támogassa Moldovát azon fő területek azonosításában, amelyeket kiemelten kell kezelni 

a DCFTA végrehajtása során; úgy véli, hogy a kereskedelmi liberalizáció dimenzióját 

körültekintően kell kezelni, hogy a költségek minimalizálása mellett maximális 

előnyökkel járjon Moldova számára; 

2. üdvözli a mintegy 500 munkahely kisvállalkozások támogatása révén megvalósult 

létrehozását, és megismétli, hogy a kkv-k és az induló vállalkozások ösztönzésére van 

szükség, különöse tekintettel jelentős hozzájárulásukra a gazdasági növekedéshez, a 

foglalkoztatáshoz, az innovációhoz és a kreativitáshoz; 

3. kiemeli, hogy a DCFTA végső célja az, hogy kézzelfogható és fenntartható javulást 

eredményezzen Moldova átlagpolgárainak életkörülményeiben, mivel továbbra is ez az 

egyik legszegényebb ország Európában, és ezért sürgeti a hatóságokat, hogy hajtsanak 

végre hatékony reformokat az életszínvonal javítása érdekében; 

4. elvárja, hogy Moldova folytatja reformjait, nem csak szigorúan a kereskedelemmel 

kapcsolatos területeken – mint a pénzügyi és az energetikai ágazat átalakítása –, hanem 

a jogállamiság, a közigazgatás, az igazságügy, az államháztartási gazdálkodás és annak 

hatékonysága, a média szabadsága, a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének 

erősítése, valamint a korrupció elleni küzdelem megerősítése terén is; emlékeztet 
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továbbá az újonnan bevezetett reformok és jogi eszközök hatékony végrehajtásának 

fontosságára; konkrét lépésekre hív fel valamennyi említett ágazatban, összhangban a 

Parlament által a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi 

támogatásról szóló állásfoglalásban1 hangsúlyozott elvárásokkal, emlékeztetve a 

moldovai helyzetről tartott számos vitára és a Parlament kéréseire az átlátható 

reformtörekvések és szigorú feltételek iránt, amelyek kézzelfogható eredményekhez 

kapcsolódnak a fejlesztésre szoruló területeken; elismerését fejezi ki az uniós 

pénzmosás elleni irányelv átültetésére vonatkozó döntés miatt; 

5. úgy véli, hogy a jogszabályok uniós vívmányokhoz közelítése a DCFTA 

kulcsdimenziója, mivel az uniós piachoz való tényleges hozzáférés és a reform nagyban 

függ a vonatkozó jogszabályok megfelelő végrehajtásától és érvényesítésétől; tudatában 

van annak, hogy ez milyen jelentős kihívást jelent a moldovai kormányzat, intézmények 

és közigazgatás számára, és ösztönzi a Bizottságot, hogy nyújtson megfelelő technikai 

és pénzügyi támogatást; sürgeti a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy Moldovát 

támogató csoport felállítását, hasonlóan az Ukrajna számára létrehozott csoporthoz; 

6. úgy véli, hogy hasznos a moldovai hatóságokat a vonatkozó jogszabályok tervezetének 

kidolgozási szakaszától kezdve való bevonása, mivel inkluzívabbá teszi a folyamatot, és 

csökkenti Moldova számára az átmeneti költségeket, és felhívja a Bizottságot, hogy 

teljes mértékben használja ki az előzetes konzultációs folyamatokat; 

7. hangsúlyozza a nemzeti tanácsadó csoportok kulcsfontosságú szerepét a DCFTA 

nyomon követésében, és emlékeztet arra, hogy a feleknek biztosítaniuk kell a megfelelő 

finanszírozást és a civil társadalom kiegyensúlyozott képviseletét; 

8. megállapítja, hogy a DCFTA végrehajtásának értékelése túlságosan is a kereskedelmi 

forgalomra és a kereskedelmet gátló akadályokra összpontosít; felszólítja a Bizottságot, 

hogy megfelelő módon kövesse nyomon és értékelje a DCFTA végrehajtását, külön 

figyelmet fordítva a vívmányok átültetésére és végrehajtására, valamint a moldovai 

társadalomra gyakorolt hatásra, és gondoskodjon nyilvános és átfogó éves jelentésről, 

többek között az EU által nyújtott technikai és pénzügyi támogatásról is; 

9. felszólít a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló záradékoknak és 

nemzetközi kötelezettségvállalásoknak való hatékony megfelelésre, és különösen a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető egyezményeinek megfelelő 

végrehajtására. 

 

 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0283. 
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