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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) 

między UE a Mołdawią obowiązuje od 2014 roku; 

B. mając na uwadze, że eksport z Mołdawii do UE wzrósł o ponad 15% od czasu wejścia 

w życie DCFTA oraz że obecnie 66% mołdawskiego eksportu jest kierowane do krajów 

UE; 

C. mając na uwadze, że poziom wykorzystania preferencji dla Mołdawii wynosi 90%, co 

potwierdza, że DCFTA okazała się korzystna dla mołdawskich przedsiębiorstw, 

pracowników i obywateli; 

D. mając na uwadze, że skuteczne wdrożenie DCFTA jest uzależnione od podejmowania 

przez Mołdawię dalszych działań mających na celu przyspieszenie reform w obszarze 

praworządności, dobrych rządów, zdolności instytucjonalnych i administracji 

publicznej, w tym również w dziedzinach związanych z handlem; 

E. mając na uwadze, że odnotowano postępy w kluczowych obszarach, takich jak środki 

sanitarne i fitosanitarne, bariery techniczne w handlu, procedury celne oraz zamówienia 

publiczne; 

F. mając na uwadze, że wewnętrzne grupy doradcze powołano zgodnie z postanowieniami 

rozdziału dotyczącego handlu i zrównoważonego rozwoju oraz że do tej pory zebrały 

się one trzykrotnie; 

1. z zadowoleniem odnotowuje znaczący wzrost importu z Mołdawii do UE, będący 

wynikiem wejścia w życie DCFTA; podkreśla, że pogłębiona i kompleksowa umowa o 

wolnym handlu powinna stanowić siłę napędową dywersyfikacji gospodarczej i w 

związku z tym zachęca Komisję do wspierania Mołdawii w określeniu najważniejszych 

obszarów, które powinny stanowić priorytet podczas wdrażania tej umowy; uważa, że 

należy uważnie zarządzać wymiarem liberalizacji handlu z myślą o minimalizacji 

kosztów i maksymalizacji korzyści dla Mołdawii; 

2. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie około 1500 miejsc pracy dzięki wsparciu dla 

małych przedsiębiorstw i przypomina o konieczności dalszego motywowania MŚP i 

przedsiębiorstw typu start-up, zwłaszcza ze względu na ich istotny wkład we wzrost 

gospodarczy, zatrudnienie, innowacje i kreatywność biznesową; 

3. podkreśla, że ostatecznym celem DCFTA jest odczuwalna i trwała poprawa warunków 

życia zwykłych obywateli Mołdawii, gdyż kraj ten w dalszym ciągu jest jednym z 

najbiedniejszych w Europie, w związku z czym wzywa władze do przeprowadzenia 

skutecznych reform w celu podniesienia standardu życia; 

4. oczekuje, że Mołdawia będzie kontynuować reformy nie tylko w dziedzinach ściśle 

związanych z handlem, takich jak restrukturyzacja sektora finansowego i 
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energetycznego, ale także w zakresie praworządności, administracji publicznej, 

wymiaru sprawiedliwości, zarządzania finansami publicznymi i ich efektywności, 

wolności mediów, równości płci, wzmocnienia pozycji kobiet oraz intensyfikacji walki 

z korupcją; ponadto przypomina, jak ważne jest skuteczne wdrożenie nowych reform i 

instrumentów prawnych; zachęca do podjęcia konkretnych działań we wszystkich 

wymienionych sektorach zgodnie z oczekiwaniami wyrażonymi w rezolucji Parlamentu 

w sprawie pomocy makrofinansowej dla Republiki Mołdawii1, a jednocześnie 

przywołuje szereg debat na temat sytuacji w Mołdawii oraz apele Parlamentu o 

przeprowadzenie przejrzystych reform i ścisłą warunkowość związaną z wymiernymi 

rezultatami w obszarach wskazanych jako wymagające poprawy; pochwala decyzję o 

transpozycji dyrektywy UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy; 

5. uważa, że zbliżenie przepisów do dorobku prawnego UE stanowi kluczowy wymiar 

pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu, ponieważ faktyczny dostęp do 

unijnego rynku oraz reformy w znacznym stopniu zależą od odpowiedniego wdrożenia i 

egzekwowania odnośnego prawodawstwa; jest świadomy, że stanowi to poważne 

wyzwanie dla rządu, instytucji i administracji publicznej w Mołdawii, wobec czego 

zachęca Komisję do udzielenia odpowiedniego wsparcia technicznego i finansowego; 

wzywa Komisję, by rozważyła utworzenie grupy wsparcia dla Mołdawii, podobnie jak 

w przypadku Ukrainy; 

6. uważa, że zaangażowanie władz Mołdawii już od momentu opracowywania 

odpowiednich przepisów ma sens, ponieważ sprawia, iż proces ten jest bardziej 

pluralistyczny, a koszty transformacji dla Mołdawii niższe, w związku z czym wzywa 

Komisję do wykorzystania w pełni możliwości przeprowadzenia procesu konsultacji ex 

ante; 

7. podkreśla kluczową rolę, jaką pełnią wewnętrzne grupy doradcze w zakresie 

monitorowania DCFTA oraz przypomina, że strony powinny zapewnić odpowiednie 

finansowanie oraz zrównoważoną reprezentację społeczeństwa obywatelskiego; 

8. zauważa, że ocena wdrażania DCFTA jest mocno skoncentrowana na przepływach 

handlowych i barierach handlowych; wzywa Komisję do odpowiedniego 

monitorowania i oceny wdrażania pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym 

handlu, do zwrócenia szczególnej uwagi na transpozycję i wdrożenie dorobku prawnego 

Wspólnoty oraz na wpływ na mołdawskie społeczeństwo, a także do zdawania 

publicznych i kompleksowych sprawozdań rocznych, w tym na temat technicznego i 

finansowego wsparcia udzielanego przez UE; 

9. wzywa do rzeczywistego przestrzegania klauzul dotyczących handlu i zrównoważonego 

rozwoju oraz międzynarodowych zobowiązań, w szczególności do prawidłowego 

wdrożenia podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

  

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0283. 
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