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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on rahul kaubanduses ja majanduses põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna rakendamisega saavutatud positiivsete tulemustega, mis on 
võimaldanud Moldova Vabariigi (edaspidi „Moldova“) kaubanduse ümber suunata ning 
oluliselt suurendada ELi ja Moldova kaubavahetust, mis 2019. aastal moodustas 54 % 
kogu Moldova kaubandusest; märgib sellega seoses, et EL on Moldova suurim 
kaubanduspartner ja ka suurim investor selles riigis; märgib ka seda, et põhjaliku ja 
laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna rakendamine on olnud kasulik mõlemale 
poolele, eelkõige põllumajandus- ja toidusektorile;

2. kutsub Moldova ametivõime üles kaaluma õigusnormide ühtlustamist ELi õigustikuga 
ning asjaomaste õigusaktide nõuetekohast rakendamist ja jõustamist; kutsub üles 
jätkama tulemuslikku tööd ja reforme ellu viima, kuna põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu rakendamine pakub head võimalust Moldova majanduse 
kasvuks ja ettevõtluse arendamiseks ning see puudutab ka põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduslepingu edasist pikendamist ja sellest Transnistria piirkonnale tulenevat 
kasu, eelkõige seoses käibemaksu kehtestamise ja Moldova suurima majandussektori 
ehk VKEde toetamisega;

3. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada Moldova strateegilist eesmärki kasutada 
järjest rohkem ära ELiga kehtestatud vabakaubanduse tegelikku potentsiaali, kõrvaldada 
mittetariifsed kaubandustõkked, hõlbustada juurdepääsu ühtsele turule ja liikuda edasi 
ühtsesse turgu sulandumisega;

4. peab tervitatavaks Moldovale antava makromajandusliku finantsabi teise osamakse 
väljamaksmist ning tunnustab Moldova pingutusi selleks vajalike tingimuste täitmisel; 
toetab vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimist ELi uue erakorralise 
makromajandusliku finantsabi programmi kohta, mille eesmärk on leevendada COVID-
19 pandeemia negatiivset majanduslikku mõju, ning loodab, et sellest tulenevad 
kohustused täidetakse; tuletab meelde, kui olulised on makromajandusliku finantsabi 
tingimused, eelkõige tingimus, mille kohaselt antakse abi üksnes tegelike demokraatlike 
reformide alusel, mis vastavad kehtestatud kriteeriumidele ja millega kaasneb õigustiku 
lähendamine, ning tuletab meelde vajadust lähtuda põhimõttest „rohkema eest rohkem“; 
peab sellega seoses kahetsusväärseks, et Moldova ei täida piisavalt ELi nõudeid, eriti 
kohtusüsteemi, energeetikasektori reformi ja tolliseadustiku osas, mistõttu komisjon 
otsustas tühistada Moldova Vabariigile antava makromajandusliku finantsabi kolmanda 
osamakse; peab murettekitavaks, et 2014. aasta pangapettuse uurimise ja sellega seotud 
varade sissenõudmisega ei ole ikka veel piisavalt edasi liigutud; kutsub komisjoni üles 
abistama Moldova ametivõime vajaduse korral selle juhtumi uurimisel ning kasutama 
sõltumatuid eksperte ja tegema koostööd Moldova kodanikuühiskonnaga, et uurimise 
edenemist igakülgselt hinnata;

5. peab tervitatavaks Moldova uue tolliseadustiku valmimist ja vastuvõtmist, mis 
soodustab investeeringuid ja muudab ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimelisemaks; 
nõuab suuremaid ja suunatumaid pingutusi hea valitsemistava ja õigusriigi standardite 
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lähendamisel, eelkõige nende puhul, mille eesmärk on tugevdada sõltumatut 
kohtusüsteemi; tuletab meelde, et sõltumatu meedia, mis ei kaldu äärmustesse ning on 
vaba poliitilisest sekkumisest, on demokraatliku ühiskonna alus;

6. rõhutab vajadust reformide järele, mille eesmärk on suurendada läbipaistvust, 
sealhulgas kaubandusega seotud poliitikavaldkondades, ning ergutab Moldovat jätkama 
tööd riigihangete valdkonna kaasajastamisel ja võitlema korruptsiooni vastu; tuletab 
meelde, et EL ja Moldova peavad järjepidevalt toetama pettusi ja rahapesu jälgivaid 
kodanikuühiskonna organisatsioone, kuna need on sõltumatute 
reguleerimismehhanismide oluline osa;

7. kutsub Moldovat üles täielikult järgima põhjalikus ja laiaulatuslikus 
vabakaubanduslepingus sätestatud keskkonnaeesmärke ja -algatusi ning täitma oma 
rahvusvahelisi kohustusi säästva kaubanduse ja arengu valdkonnas, eelkõige Pariisi 
kokkulepet; peab tervitatavaks Moldova 2019. aasta veebruari kliima- ja 
keskkonnapaketti ning riigi tegutsemist, tänu millele sai Moldovast neljas riik 
maailmas, kes esitas ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile oma 
ajakohastatud riiklikult kindlaksmääratud panuse, mis hõlmab ka kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise suuremaid eesmärke;

8. kutsub komisjoni üles toetama investeeringuid ELi suure arengu-, kasvu- ja 
konkurentsipotentsiaaliga sektoritesse, eeskätt kolme strateegilise tähtsusega valdkonda: 
säästev energia ja kliima, digitaalne ühtne turg ja küberjulgeolek ning transport;

9. rõhutab, et on oluline järk-järgult rakendada ELi sanitaar- ja fütosanitaarstandardeid, 
sealhulgas loomatervishoiu ja toiduohutuse vallas;

10. kutsub Moldova valitsust üles tegelema sihipärasemalt kaubanduse sotsiaalse mõõtme ja 
säästva arenguga, et saada üle tööinspektsiooni süsteemi piirangutest ja puudustest ning 
kohtusüsteemi probleemidest, mis takistavad tööstandardite jõustamist;

11. kutsub komisjoni üles toetama sotsiaalset ettevõtlust soodustavaid noorteprogramme ja 
keskenduma maapiirkondadest pärit noortele, et tugevdada haridussüsteemi ja tagada 
noorte vastavus tööturu vajadustele, kaitsta kõige haavatavamaid ja pakkuda piisavaid 
sotsiaal-majanduslikke võimalusi;

12. kutsub ELi üles kaaluma võimalust, et assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku 
vabakaubanduspiirkonna riigid ühinevad ühtse euromaksete piirkonnaga, sest see on 
kodanikele kasulik ja pakub uusi võimalusi VKEde arenguks;

13. kutsub komisjoni üles ajakohastama assotsieerimislepingute tähelepanuta jäetud 
valdkondi, mille seas on selliseid olulisi poliitikavaldkondi nagu sooline 
võrdõiguslikkus, Euroopa roheline kokkulepe ja tervishoiukriiside ennetamine;

14. kutsub komisjoni üles tugevdama Euroopa Liidu delegatsiooni Moldova Vabariigis ning 
tõhustama järelevalvet ja tugevdama Chișinăus asuvat projektimeeskonda, et aidata 
Moldoval teha tõhusat teavitustööd oma õiguse lähendamisest ELi õigusele, võidelda 
väärinfo vastu ning edendada kõigi asjaosaliste silmis ELi ja Moldova positiivset 
kuvandit;
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15. kutsub üles jätkama e-kaubandust ja digitaalkaubandust hõlbustava ühendatuse 
parandamist, peab tervitatavaks riiklikku strateegiat „Digitaalne Moldova 2020“ ja 
tunnustab Moldova jõupingutusi tõelise digitaalse turumajanduse ülesehitamisel; kutsub 
komisjoni ja Moldovat üles toetama ja edendama programme ja reforme, mille eesmärk 
on tõhustada digitaalmajanduse alal tehtavat valdkondlikku koostööd.
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