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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:

1. приветства положителните резултати, постигнати в областта на търговията и 
икономиката, с прилагането на задълбочената и всeобхватна зона за свободна 
търговия (ЗВЗСТ), което дава възможност за преориентиране на търговията на 
Република Молдова (наричана по-нататък „Молдова“) и значително увеличаване 
на търговията с ЕС, което представлява 54% от общата ѝ търговия през 2019 г.; в 
тази връзка отбелязва, че ЕС е най-големият търговски партньор на Молдова, 
както и най-големият инвеститор в страната; отбелязва също така, че прилагането 
на ЗВЗСТ е от полза и за двете страни, особено за селскостопанския и 
хранителния сектор;

2. призовава молдовските органи да обмислят сближаване на законодателството с 
достиженията на правото на ЕС и подходящо изпълнение и прилагане на 
съответното законодателство; и да продължат да осъществяват напредък и да 
прилагат реформи, тъй като изпълнението на ЗВЗСТ е важна възможност за 
растеж на молдовската икономика и за развитието на бизнеса в Молдова, 
включително продължаващото разширяване на ЗВЗСТ и ползите от нея за региона 
на Приднестровието, като специално се вземе предвид въвеждането на ДДС и 
подкрепата за МСП, които представляват най-големият сектор на молдовската 
икономика;

3. призовава Комисията и държавите членки да подкрепят стратегическата цел на 
Молдова за по-нататъшно разгръщане на реалния потенциал на свободната 
търговия с ЕС, като премахват нетарифните бариери пред търговията, улесняват 
достъпа и постигат по отношение на интеграцията в рамките на  единния пазар;

4. приветства изплащането на втората част от макрофинансовата помощ (МФП) за 
Молдова и отбелязва усилията, положени от Молдова за изпълнение на 
съответните условия; изразява подкрепата си за сключването на меморандума за 
разбирателство относно новата извънредна програма на ЕС за МФП с цел 
противодействие на отрицателното икономическо въздействие на пандемията от 
COVID-19 и очаква изпълнението на произтичащите от нея ангажименти; 
припомня значението на условията за МФП, по-конкретно предоставянето на  
помощ въз основа на действително осъществяване на демократични реформи, 
които изпълняват критериите и водят до сближаване с постиженията на правото 
на ЕС, и припомня необходимостта за въвеждане на механизъм за стимулиране 
„повече за повече“. във връзка с това изразява съжаление за достигнатото от 
Молдова незадоволително равнище на съответствие с изискванията на ЕС, 
особено по отношение на сектора на правосъдието, енергийната реформа и 
Митническия кодекс, което доведе до решението на Комисията да отмени третия 
транш от МФП за Република Молдова; изразява загриженост по повод факта, че 
напредъкът в разследването на банковата измама от 2014 г. и свързаното с него 
възстановяване на активи все още е ограничен; призовава Комисията, ако е 
необходимо, да предостави помощ на молдовските органи за разследване на този 
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случай и да потърси независим експертен опит и да си сътрудничи с гражданското 
общество в Молдова, за да направи пълна оценка на постигнатия напредък;

5. приветства финализирането и приемането на новия Митнически кодекс на 
Молдова, който ще допринесе за по-добър инвестиционен и конкурентен бизнес 
климат. призовава за повече и по-активни усилия в областта на доброто 
управление и сближаването в областта на принципите на правовата държава, 
особено онези, които имат за цел укрепването на независимата съдебна система; и 
припомня, че независимите и деполяризирани медии без политическа намеса 
съставляват основата на едно демократично общество.

6. подчертава необходимостта от реформи, целящи подобряване на прозрачността, 
включително в областта на свързаните с търговията политики и насърчава 
Молдова да продължи осъществяването на напредък в областта на обществените 
поръчки, за да гарантира модернизиране и борба срещу корупцията; припомня 
необходимостта ЕС и Молдова последователно да подкрепят организациите на 
гражданското общество, които следят измамите и дейностите, свързани с 
изпирането на пари, тъй като те играят важна роля в независимите регулаторни 
механизми;

7. призовава Молдова да зачита изцяло екологичните цели и инициативи, 
определени в ЗВЗСТ, и международните си ангажименти за устойчива търговия и 
развитие, по-специално Парижкото споразумение; приветства пакета от мерки за 
климата и околната среда на Република Молдова от февруари 2019 г. и нейния 
национален отговор, с който тя стана четвъртата държава в света, представила 
актуализирания си национално определен принос (NDC2), включително по-
голяма амбиция за намаляване на емисиите на парникови газове, на Секретариата 
на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК);

8. призовава Комисията да подкрепя инвестициите в сектори с потенциал за 
развитие, растеж и конкурентоспособност в ЕС, най-вече в три сектора от 
стратегическо значение, а именно устойчивата енергетика и климата, цифровия 
единен пазар и киберсигурността, както и транспорта.

9. подчертава значението на постепенното прилагане на санитарните и 
фитосанитарните стандарти на ЕС, включително по отношение на здравето на 
животните и безопасността на храните;

10. призовава правителството на Молдова да се съсредоточи върху социалното 
измерение на търговията и устойчивото развитие, като обърне внимание на 
ограниченията и недостатъците на системата за трудова инспекция и на 
проблемите на съдебната система, които имат отрицателно въздействие върху 
прилагането на трудовите стандарти;

11. призовава Комисията да подкрепя програми за младежта, насърчаващи  
социалното предприемачество и да се съсредоточи върху младежта от селските 
райони с цел да укрепи образователните системи и да гарантира, че те отговарят 
на търсенето на пазара на труда, така че да се защитят най-уязвимите и да се 
гарантират подходящи социално-икономически възможности;
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12. призовава ЕС да обмисли възможността за държавите, сключили споразумение за 
асоцииране СА/ЗВЗСТ да се присъединят към Единната зона за плащания в евро 
(SEPA), тъй като това би било от полза за гражданите и ще предостави нови 
възможности за развитието на МСП;

13. призовава Комисията да актуализира пренебрегваните области на споразуменията 
за асоцииране, които включват важни области на политиката като пола, 
Европейския зелен пакт и предотвратяването на здравни кризи;

14. призовава Комисията да укрепи делегацията на Европейския съюз в Република 
Молдова, да засили наблюдението и да укрепи екипа по проекта в Кишинев, така 
че да помогне на Молдова ефективно да информира относно своето сближаване с 
правото на ЕС, да се бори с дезинформацията и да насърчава положителната 
представа за ЕС и Молдова сред всички заинтересовани страни;

15. призовава за непрекъснати подобрения в областта на свързаността с цел 
улесняване на електронната и цифровата търговия, и приветства националната 
стратегия „Цифрова Молдова 2020“, и признава усилията на Молдова за 
изграждане на истинска цифрова пазарна икономика; призовава Комисията и 
Молдова да подкрепят и подпомагат програми и реформи, насочени към 
задълбочаване на секторното сътрудничество в областта на цифровата икономика.



PE655.639v02-00 6/7 AD\1212468BG.docx

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 3.9.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

37
3
2

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel 
Caspary, Anna Cavazzini, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De 
Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, 
Enikő Győri, Roman Haider, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, 
Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, 
Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, 
Maxette Pirbakas, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, 
Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje 
Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu 
Winkler, Jan Zahradil



AD\1212468BG.docx 7/7 PE655.639v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

37 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, 
Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, 
Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Markéta Gregorova, Heidi Hautala

3 -
ID Herve Juvin, , Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

2 0
ID Roman Haider, Maximilian Krah

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


