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POBUDE 

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 

predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker se poglobljeno in celovito prostotrgovinsko območje med EU in Moldavijo 

uporablja od leta 2014; 

B. ker se je od začetka veljavnosti poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja 

izvoz Moldavije v EU povečal za več kot 15 %, država pa v EU trenutno izvozi 66 % 

blaga; 

C. ker stopnja uporabe preferencialov, ki za Moldavijo znaša 90 %, kaže, da je poglobljeno 

in celovito prostotrgovinsko območje prineslo koristi moldavskim podjetjem, delavcem 

in državljanom; 

D. ker je učinkovito izvajanje poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja 

pogojeno z nadaljnjimi prizadevanji Moldavije za okrepitev reform v zvezi z načeli 

pravne države, upravljanjem, institucionalno zmogljivostjo in javno upravo, pa tudi na 

področjih, povezanih s trgovino; 

E. ker je bil dosežen napredek na bistvenih področjih, kot so sanitarni in fitosanitarni 

ukrepi, tehnične prepreke za trgovino, carina in javna naročila; 

F. ker so bile v skladu z določbami iz poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju 

oblikovane notranje svetovalne skupine, ki so se doslej sestale trikrat; 

1. pozdravlja, da se je kot posledica začetka veljavnosti poglobljenega in celovitega 

prostotrgovinskega območja precej povečal uvoz moldavskih proizvodov v EU; 

poudarja, da bi moralo poglobljeno in celovito prostotrgovinsko območje spodbujati 

diverzifikacijo gospodarstva, zato v skladu s tem spodbuja Komisijo, naj podpre 

Moldavijo pri opredelitvi ključnih področij, ki bi jih bilo treba prednostno obravnavati 

pri izvajanju poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja; meni, da bi bilo 

treba previdno upravljati razsežnost liberalizacije trgovine, da bi čim bolj zmanjšali 

stroške in čim bolj povečali koristi za Moldavijo; 

2. pozdravlja, da je bilo s podporo malim podjetjem ustvarjenih približno 1500 delovnih 

mest, in poudarja, da je treba še naprej spodbujati mala in srednja podjetja ter zagonske 

sektorje, saj pomembno prispevajo h gospodarski rasti, zaposlovanju, inovacijam in 

poslovni ustvarjalnosti; 

3. poudarja, da je končni cilj poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja 

opazno in trajnostno izboljšati življenjske pogoje običajnih državljanov Moldavije, saj 

je država še vedno ena najrevnejših v Evropi, zato poziva organe, naj z učinkovitim 

reformnim procesom izboljšajo življenjski standard; 

4. pričakuje, da bo Moldavija nadaljevala po poti reform, ne le na področjih, ki so tesno 

povezana s trgovino, na primer prestrukturiranje finančnega in energetskega sektorja, 

temveč tudi na področjih pravne države, javne uprave, pravosodja, upravljanja in 
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učinkovitosti javnih financ, svobode medijev, enakosti spolov in krepitve vloge žensk 

ter okrepitve boja proti korupciji; prav tako opozarja, kako pomembno je učinkovito 

izvajati sprejete reforme in pravne instrumente; poziva, naj se v vseh navedenih 

sektorjih sprejmejo konkretni ukrepi, ki bi bili v skladu s pričakovanji, izraženimi v 

resoluciji Parlamenta o makrofinančni pomoči Republiki Moldaviji1, pri tem pa 

opozarja na različne razprave o razmerah v Moldaviji in pozive Parlamenta, naj bodo 

prizadevanja za reforme pregledna in naj se natančno določijo pogoji, vezani na 

oprijemljive rezultate na področjih, na katerih so potrebne izboljšave; želi pohvaliti 

odločitev o prenosu direktive EU o pranju denarja v nacionalno zakonodajo; 

5. meni, da je regulativno zbliževanje s pravnim redom EU osrednji element 

poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja, saj je dejanski dostop do trga 

in reform EU zelo odvisen od ustreznega izvajanja in uveljavljanja ustrezne zakonodaje;   

je seznanjen s pomembnimi izzivi, ki jih to pomeni za vodstvo, institucije in javno 

upravo v Moldaviji, ter spodbuja Komisijo, naj zagotovi primerno tehnično in finančno 

podporo; poziva Komisijo, naj po vzoru podporne skupine za Ukrajino razmisli o 

ustanovitvi podobne skupine za Moldavijo; 

6. meni, da je praksa vključevanja moldavskih oblasti vse od faze priprave ustrezne 

zakonodaje koristna in da je zaradi tega proces bolj vključujoč, stroški tranzicije za 

Moldavijo pa nižji, in poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi postopke predhodnega 

posvetovanja; 

7. poudarja, da imajo notranje svetovalne skupine osrednjo vlogo pri spremljanju 

poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja, in opozarja, da bi morale 

sodelujoče strani zagotoviti ustrezno financiranje in poskrbeti za uravnoteženo 

zastopanost civilne družbe. 

8. ugotavlja, da se ocenjevanje izvajanja poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega 

sporazuma osredotoča predvsem na trgovinske tokove in prepreke za trgovino; poziva 

Komisijo, naj spremlja in ocenjuje ustrezno izvajanje poglobljenega in celovitega 

prostotrgovinskega sporazuma, pri tem pa naj bo posebej pozorna na prenos in izvajanje 

pravnega reda, pa tudi na posledice za moldavsko družbo, ter poskrbi za javno in 

izčrpno letno poročanje, tudi o tehnični in finančni podpori, ki jo zagotavlja EU; 

9. poziva k učinkoviti skladnosti s členi o trgovini in trajnostnem razvoju ter z 

mednarodnimi obveznostmi, zlasti pa k ustreznemu izvajanju temeljnih konvencij 

Mednarodne organizacije dela; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0283. 
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